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1. Jeszcze w tym roku kolejne 6 dróg gminnych 
uzyska nowe nawierzchnie. Nowe nawierzchnie 

bitumiczne zostaną położone na 230 metrach bieżących 
drogi wewnętrznej łączącej Dom Ludowy w Zawadce Brzo-
steckiej z drogą krajową, na 540 metrach bieżących drogi 
„Na Budy” w Kamienicy Górnej oraz 270 metrach bieżących 
drogi do cmentarza w Grudnej Dolnej. Termin wykonania 
tych zadań to 13 grudnia 2019 r.

Trzy kolejne zadania dotyczą modernizacji dróg prowadzą-
cych do gruntów rolnych w miejscowościach Smarżowa, 
Głobikówka i Skurowa. Prace te polegać będą na wykonaniu 
podbudowy i nawierzchni z kruszywa naturalnego i będą 
realizowane z udziałem środków finansowych pochodzących 
z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Prace na 
tych odcinkach zostaną zakończone do 4 listopada 2019 r.

2. 18 września Zastępca Burmistrza Adam Kostrząb odebrał 
z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart promesę na 
dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie przekra-
czającej 730 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania 
Rozbudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej w Brzostku w km 
0+361 – 0+745. Całkowity koszt zadania to 1 034 434,94 
zł, a jego realizację w wyniku przetargu powierzono firmie 
PDM S.A. z siedzibą w Dębicy. Na odcinku ponad 380 
metrów od Warsztatów Terapii Zajęciowej do skrzyżowania 

z ul. Słoneczną wykonana zostanie m.in. nowa podbudowa, 
nawierzchnia bitumiczna, ciąg pieszo-rowerowy oraz 
oświetlenie lampami hybrydowymi. Termin zakończenia 
robót został wyznaczony na 30 czerwca 2020 r.

3. 30 września zakończono budowę Otwartej Strefy Aktyw-
ności w Bączałce. Tworzą ją siłownia zewnętrzna oraz plac 
zabaw wyposażony m.in. w huśtawki, bujaki, ławeczki dla 
rodziców, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią. Wykonano 
także prace związane z zagospodarowaniem terenu, utwo-
rzeniem ciągów komunikacyjnych, budową ogrodzenia. 
Całość kosztów związanych z inwestycją to 106 733,47 zł, 
a wykonawcą prac była firma INTERTORG z Sanoka. Zada-
nie to otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w kwocie 50 000 zł.

4. Zakończył się pierwszy etap budowy placu zabaw w Woli 
Brzosteckiej. Wykonano niwelację terenu, ogrodzenie i ciąg 
komunikacyjny. W drugim etapie, który będzie realizowany 
wiosną 2020 roku, zostaną zamontowane urządzenia. Będą 
to m.in. huśtawki, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, bujaki. 
Inwestycja jest realizowana przy udziale środków z grantu 
przyznanego przez LGD „LIWOCZ”.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
25 września br. Rada Miejska w Brzostku obradowała na 

XI sesji pod przewodnictwem Pana Marcina Sasa – 
Przewodniczącego Rady. Realizując przyjęty porządek obrad, 
Rada Miejska w Brzostku uchwaliła zmiany w budżecie Gminy 
na 2019 rok. Zmiany dotyczyły zmniejszenia planowanych 
dochodów o kwotę 305 557,00 zł, zwiększenia planowanych 
dochodów i wydatków o kwotę 1 384 444,20 zł oraz przeniesień 
wydatków między działami. Kolejna podjęta uchwała dotyczyła 
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, która zostanie przezna-
czona na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Moder-
nizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do 
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Konsekwencją dokonanych 
zmian w budżecie było wprowadzenie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Brzostek. Następnie Rada Miejska 
wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań na poczet 2020 roku 
na zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej 
w Brzostku w km 0+361 – 0+745” i „Przebudowa stadionu 

sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostku z zagospodarowaniem 
terenu”. W dalszej części obrad podjęto uchwałę w sprawie 
ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Brzostek. Kolejne podjęte uchwały dotyczyły wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Brzostek położonych w Woli Brzosteckiej i Smarżowej oraz 
nieruchomości zabudowanej położonej w Gorzejowej. Na-
stępnie Rada Miejska w Brzostku przyjęła wieloletni program 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzostek 
oraz podjęła uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzostek.

Pełna treść uchwał podjętych na sesjach prezentowana jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała S. W.

PROŚBA DO CZYTELNIKÓW „WIADOMOŚCI BRZOSTECKICH”
W październiku wspólnie z TV Brzostek przeprowadzimy wywiad z Burmistrzem Brzostku Wojcie-

chem Staniszewskim dotyczący funkcjonowania i rozwoju naszej gminy, poszczególnych miejscowości.
O CO PAŃSTWO CHCIELIBY ZAPYTAĆ BURMISTRZA?

Pytania prosimy przesyłać na adres wiadomosci@brzostek.pl najpóźniej do 16 października 2019 r. 
Wywiad ukaże się w listopadowym numerze „Wiadomości Brzosteckich” oraz w TV Brzostek.

Redakcja WB

13 PAŹDZIERNIKA WYBORY PARLAMENTARNE
13 października 2019 r. odbędą się wybory parlamentarne, w których wybierzemy 460 posłów 
i 100 senatorów.

Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do 21.00. 

Do głosowania uprawniony jest każdy obywatel Polski, który:
• Najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat,
• Nie jest prawomocnie pozbawiony praw publicznych przez sąd,
• Nie jest prawomocnie ubezwłasnowolniony przez sąd,
• Nie jest prawomocnie pozbawiony praw wyborczych przez Trybunał Stanu.

Każdy wyborca musi okazać dokument tożsamości ze zdjęciem np. dowód osobisty, prawo jazdy 
lub paszport.

Zasady głosowania: zaznacz x w kratce przy kandydacie tylko na jednej liście. Gdy postawisz więcej 
niż jeden x na liście danego komitetu, głos zostanie zaliczony kandydatowi na pierwszym miejscu; 
kiedy postawisz x na listach różnych komitetów – głos będzie nieważny.

Jest w kim wybierać – Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 88 komitetów wyborczych: 
1 koalicyjny, 30 partyjnych i 57 komitetów wyborców. Żeby wprowadzić jakichkolwiek kandydatów do 
parlamentu, komitet partyjny i wyborców musi przekroczyć 5-procentowy próg wyborczy, a komitet 
koalicyjny – próg 8-procentowy. Pięć komitetów wyborczych zarejestrowało swoje listy wyborcze 
do Sejmu we wszystkich okręgach w Polsce.

Dobrze przemyśl wybór, nie ulegaj manipulacji!
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NA DOŻYNKACH W PIKIELISZKACH 
Ostatnia sobota września to tradycyjnie termin, kiedy odby-

wają się dożynki Rejonu Wileńskiego w Pikieliszkach. Każdego 
roku pamiętają o nas mieszkańcy i włodarze w Bujwidzach, 
więc także i tym razem zaprosili do siebie na święto plonów. 
Delegacja była bardzo skromna (burmistrz wraz z małżonką), 
ale przyjęcie jak zwykle serdeczne, ciepłe i nawet fatalna po-
goda w niczym nam nie przeszkodziła, by miło spędzić czas. 
Każdy pobyt wśród Polaków na Wileńszczyźnie powoduje, że 
oczy wypełniają się łzami… Tam jest cały czas tak, jak uczyli 
nas nasi ojcowie: z szacunkiem, z empatią, z pomocą jeden 
drugiemu, a wszystko to podparte niebywałą grzecznością 
i taktem… „Inaczej byśmy tutaj nie przetrwali” – powiedział 
jeden z mieszkańców Bujwidz. Tak na dobrą sprawę, gdyby 
nagle ktoś tego dnia znalazł się pod dworem Marszałka Pił-
sudskiego w Pikieliszkach, to gdyby nie charakterystyczna 
wileńska gwara, miałby pewność, że jest gdzieś w Polsce na 
barwnym, ludowym festynie. I tylko stroje ludowe i piękny 
„zaśpiew” w mowie zdradzały, że to kresy. Padający deszcz 
zepsuł zwyczajową prezentację ponad 30 starostw Rejonu 
Wileńskiego, które przyjmowała pani mer Maria Rekść, a obser-
wowali przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Ale 
w niczym nie przeszkodziło to we wzajemnych odwiedzinach 
w namiotach poszczególnych starostw. Bardzo cieszyła ogrom-

na liczba delegacji samorządów z Polski. Widać, że współpraca 
kwitnie i zadowolone z niej są obie strony. Miałem przyjem-
ność spotkać się i porozmawiać z nowym starostą bujwidz-
kim Mirosławem Gajewskim także na temat sformalizowania 
współpracy, bowiem kontakt między naszymi gminami trwa 
już od czterech lat. W rozmowie uczestniczył także cieszący 
się w Bujwidzach ogromnym szacunkiem i autorytetem były 
starosta, a obecnie zastępca pan Marian Naruniec. Wspólnie 
ustaliliśmy, że rozpoczniemy starania o podpisanie umowy 
partnerskiej między obu gminami, byśmy już w przyszłym 
roku mogli formalnie funkcjonować w ramach obowiązującego 
prawa. Na koniec spotkania otrzymałem od bujwidzian prezent 
w postaci wileńskiego chleba, sękacza, kindziuka (specjalnie 
dobierane mięso wieprzowe, siekane ze słoniną w naturalnym 
jelicie) oraz nalewki z litewskich ziół z informacją od starosty 

Naruńca, że: „to dla pana burmistrza i kolektywu”. Odprowa-
dzany do bramy przez Józefa Stadkiewicza, którego dziadek 
wraz z pradziadkiem mojego syna Piotra ruszał w 1920 roku 
do wojska polskiego pod Warszawę, usłyszałem rozmowę 
dwóch pań: „Ot miła moja, kiedys sie czlowiek modlił, żeby 
Litwina w rodzinie nie bylo, a teraz Murzyny się rodzo… Już 
czlowiek sam ni wi, co gorsze…” 

WSNiemen na Wileńszczyźnie

Prezent od gminy Bujwidze dla Gminy Brzostek

„Cierpienia nie da się opowiedzieć – nie ma smaku, barwy ani kształtu.
Jest tylko ciężarem, który nosi się w każdej komórce ciała.”

Hanna Kowalewska „Kapelusz z zielonymi jaszczurkami” 

75. ROCZNICA WYSIEDLENIA SIEDLISK-BOGUSZ – MSZA POLOWA
1 września 1939 roku atakiem wojsk III Rzeszy na Polskę roz-

począł się największy konflikt zbrojny w historii – II wojna 
światowa. W tym roku obchodzimy 80-lecie wybuchu tejże 
wojny. Ataki Niemiec hitlerowskich, a następnie 17 września 
Związku Sowieckiego spadły na Polskę niespodziewanie i ozna-
czały dla nas najczarniejsze dni w naszych dziejach.

Ani jedna piędź polskiej ziemi nie była wolna od okrucień-
stwa, strachu, obawy o własne życie. Mroczne lata okupacji 
do dziś pozostają żywe w naszej pamięci. Nie możemy o nich 
zapomnieć, bowiem kto zapomni swoją przeszłość, skazany 
jest na bolesne doznania.

Dlatego my nie zapominamy. Od 2014 roku gromadzimy 
się wokół miejsca szczególnie ważnego dla siedliskiej parafii. 
Miejsca, które pamięta straszny rok 1944 – rok wysiedlenia, 
czas pożogi i śmierci. W tym roku, 29 września, też przyszliśmy.

Uroczystość rozpoczęła się modlitwą różańcową, którą 
pięknie poprowadziły panie z Głobikówki, wprowadzając ze-
branych w nastrój modlitwy i zadumy.

Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Siedliskach-
-Bogusz (Agnieszka Kurek, Ewa Czyż, Sylwia Kmiecik, Julia 

Jędrzejczyk, Aleksandra Pociask, Magdalena Synowiecka, Wik-
tor Gąsior, Maciej Synowiecki, Jacek Szela) oraz absolwentka 
ww. szkoły, a obecnie uczennica I LO w Dębicy – Weronika 
Kurek – zaprezentowali się w krótkim, ale wzruszającym, 
programie przygotowanym z okazji 80. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej oraz 75. rocznicy wysiedlenia ludności 
parafii Siedliska-Bogusz. Nagłośnienie zapewnił oraz czuwał 
nad siłą głosu druh Zbigniew Wodzień. 

Po występie młodzieży zebrani wzięli udział w Mszy, którą 
odprawił oraz wygłosił wzruszającą homilię ksiądz Tomasz Go-
mulec. Zgromadzeni w skupieniu uczestniczyli w mszy i wspól-
nie – i młodsi, i starsze pokolenie – modlili się za wszystkich, 
którzy ponieśli śmierć w czasie II wojny światowej. A osób 
poszkodowanych było wiele. 

Naszą lokalną uroczystość zaszczycili swoją obecnością 
przedstawiciele władz samorządu gminnego – wiceburmistrz 
Adam Kostrząb, przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Sas 
oraz powiatowego – radny Daniel Wójcik, a także kandydaci 

Dokończenie na str. 6
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na posłów z ramienia PSL – Andrzej Reguła i Wiesław Lada. 
Pragniemy podziękować za życzliwość i pomoc w realizacji 

tego przedsięwzięcia Jerzemu Kmiecikowi (sołtys Głobikówki 
oraz radny), dyrektorowi szkoły Stanisławowi Wójtowiczowi. 
Serdeczne „Bóg zapłać” kierujemy do księdza Tomasza Gomulca, 
który już, jak sam wyliczył, po raz czwarty odprawił w tym miej-
scu Mszę Świętą. Ukłony kierujemy także w stronę organisty 
Jana Rolaka. Dziękujemy również TV Brzostek za obecność 
i za na pewno piękną relację z tego wydarzenia.

Szczególnie serdeczne podziękowania należą się naszym 
nieocenionym druhom siedliskiej Ochotniczej Straży Pożarnej 
pod wodzą Naczelnika Wojciecha Gąsiora, którzy już po raz 
kolejny pracowali bezinteresownie, z olbrzymim zaangażowa-

niem. Bez Was nie dalibyśmy rady! Nie sposób Was wszystkich 
wymienić, dlatego…

Druhowie! Wielkie dzięki!

Bardzo dziękujemy przede wszystkim Wam, którzy przyby-
liście. Niektórzy już kolejny raz, inni po raz pierwszy. Wasza 
obecność wskazuje na to, że należy kontynuować to, co niegdyś 
rozpoczął śp. ksiądz Karol Kawula. Więc do zobaczenia za rok!

W imieniu organizatorów
Renata Wadas

PS
Wszystkim, którzy pragną więcej dowiedzieć się o wysied-

leniu w 1944 roku, proponuję lekturę artykułów w majowych 
i listopadowych „Wiadomościach Brzosteckich” z roku 2014.

Dokończenie ze str. 5

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ
Szkoła zawsze będzie w centrum zainteresowania społecz-

nego, ponieważ każdy kiedyś zetknął się z nią jako uczeń, 
rodzic czy pracownik. Nauczyciele, będąc osobami publiczny-
mi, przyciągają uwagę. Jedni wyrażają się o nich z sympatią, 
inni z niechęcią albo i nienawiścią. Większość łączy jednak 
przeświadczenie, że nauczyciele mają za dobrze, jeśli chodzi 
o czas pracy. 18-godzinny etat i tyle. Tu jako przykład przyto-
czę spostrzeżenia Emigranta, który chętnie wypowiada się na 
łamach „Wiadomości Brzosteckich”: 

W szkole moich marzeń nauczyciel kończy pracę później niż 
uczeń. Obecnie już po godzinie 11.00 można zauważyć, jak nie-
którzy nauczyciele udają się do domów lub na zakupy do centrów 
handlowych. Oczywiście, część pracy wykonują w domu (spraw-
dzanie prac, przygotowanie do lekcji), ale czasy się zmieniły i takie 
tłumaczenie nie znajduje obecnie zrozumienia u rodziców, gdyż 
nauczyciele nie są jedynymi, którzy pracę dla firmy kontynuują 
w domu. 

Może i są tacy szczęśliwcy, którzy mogą sobie po odpraco-
waniu 3 czy 4 godzin beztrosko opuścić mury zakładu pracy 

i już do końca dnia mieć wolne od szkoły. Na pewno nie 
dotyczy to nauczycieli z powołania i uczących przedmiotów 
egzaminacyjnych. No cóż, nie da się ukryć, że jest wielu peda-
gogów, którzy podjęli tę pracę właśnie ze względu na długie 
wakacje i kilkunastogodzinny etat. „Odbębnić lekcje” i hulaj 
dusza! Tacy nauczyciele „z przypadku” skutecznie obniżają 
autorytet zawodu.

Niestety, nie jest to łatwa praca, zwłaszcza w czasach, kiedy 
nie docenia się gruntownego wykształcenia, kiedy wszyscy chcą 
rządzić oświatą, w ogóle się na niej nie znając. Szkoda tylko, 
że właściwie nikt o nic nie pyta w tym względzie zwykłych 
nauczycieli zatrudnionych w zwykłych szkołach, a to przecież 
oni najlepiej znają prozę szkolnego życia.

W tym numerze „WB” z okazji Święta Edukacji Narodowej na 
dalszych stronach publikujemy stare fotki szkolne – może ktoś 
się na nich odnajdzie lub kogoś sobie przypomni. Zamieściliśmy 
też sondaż – o jakiej szkole marzą uczniowie i nauczyciele. Za 
rok oddamy głos rodzicom. Zapraszam do lektury.

U. Kobak

PAMIĘTNIK MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY 
– ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE

Tym razem publikujemy stare zdjęcia szkolne – najstarsze 
z nich sięga lat 50. ubiegłego wieku, najnowsze początku XXI 
wieku. Te zdjęcia do PAMIĘTNIKA MIESZKAŃCÓW NASZEJ 
GMINY, czyli archiwum starych fotografii przedstawiających 
dawnych mieszkańców gminy Brzostek, z okazji święta edukacji 
przekazała Pani Stefania Kobak, emerytowana nauczycielka. 
Bardzo dziękujemy.

Prosimy nadsyłać zdjęcia najpóźniejsze z lat 60. XX wieku 
(im starsze, tym ciekawsze). Do fotografii należy dołączyć 
opis, kogo przedstawia, w jakim czasie i w jakich okolicznoś-
ciach została zrobiona (np. Jan Nowak z Bukowej, rok 1937, 
wesele syna, Andrzeja, w Gorzejowej; opis może być dłuż-
szy). Z pomocą naszych Czytelników stworzymy archiwum 
fotograficzne, w którym znajdą się też osoby, o których już 

Fot. Jerzy Wadas
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prawie nikt nie pamięta. Niezbędnym warunkiem publikacji na 
łamach „Wiadomości Brzosteckich” jest wyrażenie zgody na 
udostępnienie przesłanych fotografii w „WB” oraz na stronie 
internetowej „WB” – należy podać tę informację w mailu lub 
na piśmie w CKiCz w Brzostku.

Zeskanowane fotografie oraz imię i nazwisko ich właściciela, 
a także opis do zdjęć prosimy przesyłać na adres: wiadomosci@
brzostek.pl. Fotografie można też skanować w brzosteckim 
domu kultury. Skan zdjęcia należy wykonać w rozdzielczości 
300 dpi.

Redakcja

Choinka w SP w Kleciach (lata 60.)
Pokój nauczycielski w SP w Kleciach. Od lewej: Kazimiera Surdel, Michalina Żygłowicz, 

Władysław Żygłowicz, Stefania Kobak, Melania Kobak (1964 r.)

Klasa VI SP w Kleciach (lata 60.)

Szkoła Podstawowa w Kleciach

Klasa VII SP w Kleciach (lata 60.)

Klasa VII SP w Bukowej, lata 60.

Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Kleciach (1957 r.) Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kleciach (lata 50.)
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SZKOŁA MOICH MARZEŃ
W październiku obchodzimy Święto Edukacji Narodowej. 

Z tej okazji poprosiliśmy uczniów szkoły podstawowej 
oraz nauczycieli z różnych szkół o przedstawienie swojej wi-
zji szkoły marzeń. Sami Państwo poczytajcie, o czym marzą 
nauczyciele i uczniowie.

Uczniowie klasy IV
 ▪ Chciałbym, żeby w szkole każdy był szczęśliwy, miał dużo 
przyjaciół nie tylko ze swoich klas. Może będzie tak, że 
niektóre zajęcia będą bardzo mało wymagające i bez zadań 
domowych. Chociaż bardzo lubię moją szkołę, chciałbym, 
żeby było trochę zmian.

 ▪ Chciałbym, żeby w piątki były 3 lekcje i zajęcia z leżako-
waniem. Tablica, żeby sama pisała i nie było oceny jedynki 
i żeby długopisy same pisały.

 ▪ Ja bym chciał, żeby nie było szkoły, tylko lekcje grania w gry 
komputerowe i łażenie do jaskini na przyrodzie.

 ▪ Chciałbym, żeby w sali do przyrody nie było szkieletu, bo 
mnie denerwuje. Chciałbym, żeby można było chodzić do 
lasu i żeby nam po lekcjach płacili chociaż 40000 $.

 ▪ Chciałabym, aby w szkole druga przerwa trwała 10 minut 
i żeby były dodatkowe kółka. Mogłyby być też przerwy po 
długim pisaniu.

 ▪ Chciałbym windę i dwugodzinną lekcję, na której mogłoby 
się robić, na co miałoby się ochotę.

 ▪ Żeby na podwórku była huśtawka.
 ▪ Żeby w naszej szkole była lekcja gotowania, pieczenia ciast 
i szkolny sklepik.

 ▪ Żeby były szafki dla każdego ucznia.
 ▪ Chciałbym, żeby były tylko 2 lekcje w dniu i trwały 20 minut 
i były 2 razy w tygodniu.

 ▪ Żeby była lekcja gier, lekcja spania, lekcja imprez.
 ▪ Chciałbym, aby lekcja trwała tyle co przerwa i żeby były 
dodatkowe lekcje wf-u.

Uczniowie klasy V
 ▪ Chciałbym, żeby w szkole był sklepik z żywnością taką jak 
parę lat temu np.: chipsy, picie, bułki, drożdżówki, artykuły 
szkolne; żeby nie było zakazu używania telefonu na prze-
rwach; aby nauczyciele od wychowania fizycznego zawsze 
pozwalali nam grać w piłkę nożną i na orliku, i na sali; żeby 
nauczyciele nie dawali dużo zadania; aby lekcje zaczynały 
się trochę później niż teraz; aby każdy uczeń od IV klasy 
miał szafkę na hasło.

 ▪ Chciałbym, aby w szkole był sklepik, mundurki, stoliki dla 
jednej osoby, tablety zamiast zeszytów, wygodne krzesła.

 ▪ Żeby na informatyce grać w gry komputerowe, przez cały 
czas mieć wf. Najlepiej, jakby wcale nie było szkoły.

 ▪ Lustra w łazienkach, podzielenie na grupy na niektórych 
przedmiotach.

 ▪ Chciałabym, aby w szkole była jedna lub dwie lekcje w tygo-
dniu, na których można by było pójść na wycieczkę do lasu 
lub na łąkę i pouczyć się przyrody; żeby była sala, w której 
będzie szkolny ogródek.

 ▪ Mundurki, dodatkowe zajęcia z języków obcych np. z hi-
szpańskiego, chińskiego, koreańskiego.

 ▪ Chciałbym, żeby w naszej szkole powstał sklepik i prze-
bieralnia dla dziewcząt. Klasy powinny zostać wyremon-
towane i przemalowane na biało. Chciałbym, aby została 
zapewniona możliwość zostawiania podręczników w klasie.

Uczniowie klasy VIII
 ▪ Nowsze wyposażenie szkoły, wyższe ławki.
 ▪ Lepsze krzesła, światła na korytarzach na czujnik ruchu, 
szafki w szatniach na klucz.

 ▪ Żeby można było przesiadywać obok hali sportowej, 
wychodzić na przerwie do „Biedry” i golenie na łyso jak 
w wojsku.

 ▪ Chciałbym, żeby w szkole był większy spokój, żeby lekcje 

Otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej w Brzostku. 
Siedzą (od lewej): Katarzyna Agaś, Jadwiga Utorowicz, Anna 

Jedziniak, Maria Kratzer, Władysława Twarduś Szkoła Podstawowa w Kleciach (lata 50.)

Emerytowani nauczyciele na spot-
kaniu wielkanocnym w Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi w Brzostku 
(początek XXI wieku). Pod ścia-
ną siedzą (od lewej): Maria Rozwa-
dowska (ówczesna wicedyrektor SP 
w Brzostku), Irena Łukowicz, Halina 
Stanaszek, Teresa Ostrowska, Stefa-
nia Kobak, Jadwiga Batycka, Roman 
Smalara, Maria Smalara
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były mniej stresujące, aby było więcej ławek. Ważne jest 
też dla mnie, abyśmy grali na wf-ie w coś innego niż tylko 
w siatkówkę.

 ▪ Żeby klasy VI były poważniejsze, nauczyciele bardziej 
wyluzowani, ławki nie były „pogryzione” i żeby na każdej 
przerwie wychodzić na dwór.

 ▪ Mniej kartkówek. Szczególnie chciałabym, aby młodsze 
klasy nie krzyczały – wszyscy potrzebujemy spokoju, żeby 
odpocząć, porozmawiać czy pouczyć się. W takim hałasie 
nie da się skoncentrować ani odpocząć.

 ▪ Mniej zadań domowych na weekend, w jeden lub dwa dni 
mniej lekcji niż 7, szafki na książki.

 ▪ Mniej zadań domowych, sprawdzianów i kartkówek, pytania.
 ▪ Chciałbym, żeby w szkole było więcej luźnych lekcji. Można 
by też kupić piłkarzyki i postawić je obok stołu pingpongo-
wego. Rozdawać drożdżówki na jednej z przerw.

Nauczyciele
 ▪ Marzę o szkole, w której starsi uczniowie chcą rozszerzać 
wiedzę, nabywać nowe umiejętności, twórczo uczestniczyć 
w lekcji. Marzę o szkole, w której uczniowie pracują nad swym 
charakterem, z chęcią rozwijają swe zainteresowania pod 
kierunkiem nauczycieli np.: humanistyczne, matematyczne, 
sportowe lub techniczne. Marzę o szkole, w której uczniowie 
są dumni z panującej dyscypliny i sami o to dbają oraz 
doceniają wysiłek dorosłych. Bo to rodzice, nauczyciele, 
pracownicy obsługi szkoły ciężko pracują dla dobra mło-
dego pokolenia. 

 ▪ Marzę o szkole, w której każdy nauczyciel będzie mistrzem 
w swojej dziedzinie i mentorem o dużym autorytecie. Szkoła 
powinna przede wszystkim zapewnić możliwość kontaktu 
ucznia z mistrzem, który naprawdę ma coś do przekazania.

 ▪ Niestety, niekiedy odnoszę wrażenie, że szkoła z moich 
marzeń już była w przeszłości. Ale, jeśli mogę pomarzyć… 
To na pewno mniej papierologii, o którą potykamy się na 
każdym kroku. To praca w jednej placówce, a nie w trzech, 
czterech, pięciu… To nie spieszący się nauczyciel, który 
musi zdążyć i nie ma czasu porozmawiać z uczniem, rozwiać 
jego wątpliwości czy rozwijać zainteresowania. To nauka 
kreatywności, pasji, współpracy i samodzielności a nie tylko 
wkuwanie do egzaminów. Szkoła moich marzeń to szkoła 
pełna pomocy na miarę XXI wieku, których naprawdę bra-
kuje, szczególnie w małych szkołach. To również rodzice 
i nauczyciele, którzy mówią jednym głosem, jak było to 
wtedy, gdy zaczynałam pracę. Marzy mi się też, aby ktoś 
docenił naszą pracę i starania. I stwierdził, że jednak na-
uczyciel jest potrzebny!

 ▪ Mam kilkunastoletni staż pracy w zawodzie nauczycielskim 
i marzy mi się, żeby rodzice oraz uczniowie szanowali nas tak, 
jak to było przed laty, kiedy zaczynałam pracę. Już Andrzej 
Frycz Modrzewski w dziele „O poprawie Rzeczypospolitej” 
pisał: „Nigdy bez gniewu nie patrzę na przewrotność tych 
ludzi, którzy nauczycieli szkolnych mają niemal za nic, choć 
ich tak samo powinni szanować jak lekarzy, prawników 
i innych zasłużonych wobec Rzeczypospolitej. Praca nauczy-
cielska w szkole nie jest mniejsza od tamtych, użyteczność 
zaś równa albo i większa”. Marzy mi się taka szkoła, w której 
rodzice chcą współpracować z nauczycielem, a nie tylko 
wtrącać się w nasze kompetencje, rozliczać NAS z każdej 
złej oceny, z tego, że upominamy dziecko, które źle postę-
puje. Taka droga prowadzi w złym kierunku.

 ▪ Szkoła moich marzeń to szkoła, w której wszyscy uczniowie 
mają takie same prawa. Państwo otacza szczególną opieką 
dzieci z dysfunkcjami – dla nich organizuje się dodatkowe 
obowiązkowe zajęcia, czasem nawet dostają nauczyciela 
wspomagającego, który zajmuje się tylko jednym uczniem. 
Całkowicie się z tym zgadzam, trzeba pomagać tym, którzy 
sobie nie radzą. Jednak państwo odgórnie nie dba o dzieci 

szczególnie uzdolnione – dla nich nie ma dodatkowych, 
indywidualnych zajęć, nauczyciela, który zajmowałby się 
rozwojem tylko jednego ucznia zgodnie z jego uzdolnieniami. 
Jesteś zdolny – radź sobie sam! Tak nie powinno być. Nie 
każdego rodzica stać i nie każdy ma możliwości, by wozić 
dziecko na zajęcia pozaszkolne. Jeszcze gorzej wygląda 
sytuacja dzieci, które chodzą do jednej klasy z kolegą (albo 
koleżanką), który swoim zachowaniem uniemożliwia im 
pełne korzystanie z lekcji. Taki uczeń często bardzo prze-
szkadza w prowadzeniu zajęć, hałasuje, zaczepia inne dzieci, 
celowo skupia uwagę na sobie, nieraz wyraża się wulgarnie 
i obraźliwie w stosunku do nauczyciela, a swoje napady 
agresji kieruje na innych uczniów, nauczyciela lub sprzęt 
szkolny. Tu znów państwo wymaga od szkoły, by szczególnie 
troszczyła się o takie dziecko, nierzadko kosztem innych. 
Rodzic nieraz wręcz żąda, żeby funkcjonowanie całej klasy 
było podporządkowane jego dziecku. Państwo nie martwi 
się o „zwykłych” uczniów, którzy przychodzą do szkoły, 
żeby się nauczyć dobrych rzeczy, a nie jak poniewierać 
nauczycielem. Każde dziecko powinno być w szkole bez-
pieczne i mieć zapewnione odpowiednie warunki do nauki.

 ▪ Zawód nauczyciela to misja i powołanie. Chciałabym, by 
szkoła przestała być terenem eksperymentów rozlicznych 
„reformatorów”. Dzisiejsi nauczyciele są obciążeni nadmierną 
biurokracją, brakiem zrozumienia. Moim marzeniem jest 
praca w placówce, w której każdy jest świadomy miejsca, 
w którym przebywa. Szanuje się nawzajem, słucha, dba 
o dobre relacje, wspiera. Pragnęłabym, by każda sala lekcyjna 
stała się przestrzenią autentycznych spotkań uczniów z wie-
dzą, kulturalnym zachowaniem, życzliwością, wyciąganiem 
wniosków na resztę życia. 

 ▪ Polska to kraj katolicki. W zdecydowanej większości. W na-
szej gminie prawie wszystkie dzieci uczęszczają na 2 w cią-
gu tygodnia lekcje religii, stąd wniosek, że ich rodzice są 
katolikami. W takiej sytuacji, skoro jesteśmy katolikami, 
powinniśmy bez względu na wiek i funkcję społeczną prze-
strzegać przykazań, na czele z „kochaj bliźniego swego jak 
siebie samego” – w domach rodzinnych i poza nimi, w tym 
również w szkołach. Wygląda na to, że szkoła marzeń, gdzie 
wszyscy się szanują, jest w zasięgu ręki. Tylko co z tym 
przestrzeganiem przykazań?

 ▪ Marzy mi się szkoła, która nie jest obowiązkowa, a do której 
wszystkie dzieci i młodzież przychodzą, ponieważ chcą, 
a nie dlatego że im kazano. 
Marzy mi się szkoła, w której uczą ludzie z pasją i oddaniem, 
zarażając młodych chęcią odkrywania i poznawania świata. 
Marzy mi się szkoła, która nie tonie w bezkresnej otchłani 
dokumentów, papierów, procedur, orzeczeń, zezwoleń, ob-
ostrzeń, przepisów, zakazów, nakazów, ewaluacji i wszelkiej 
innej biurokracji. 
Marzy mi się szkoła, w której uczniowie nie muszą być dy-
scyplinowani i upominani w czasie lekcji, ponieważ wiedzą, 
jaką wartością jest wiedza i pragną ją zdobywać. 
Marzy mi się szkoła bez pretensjonalnych i roszczeniowych 
rodziców, którzy w mądry i odpowiedzialny sposób pod-
chodzą do wychowania swoich dzieci. 
Marzy mi się szkoła, w której rodzice i nauczyciele mó-
wią „jednym głosem” i w ten sposób przekazują młodym, 
czym jest szacunek do drugiego człowieka i jaka jest rola 
autorytetu. 
Marzy mi się szkoła, która nie będzie polityczno-ideologicz-
nym poligonem, ale miejscem, w którym dzieci i młodzież 
karmione są prawdą, dobrem i pięknem.
Ktoś kiedyś śpiewał, że marzenia się spełniają, a więc być 
może i moje marzenia o szkole kiedyś się zmaterializują…

Sondaż przeprowadziła Urszula Kobak.

Dokończenie ze str. 8
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140. ROCZNICA ŚMIERCI 
ALEKSANDRA GRYGLEWSKIEGO
Gdyby na ulicy zapytać 

mieszkańców naszej gminy, 
kto to był Aleksander Gryglew-
ski, zapewne większość z nich 
nie potrafiłaby udzielić żadnej 
odpowiedzi. Od pozostałych, za 
wyjątkiem krótkiego „jakiś ma-
larz”, przypuszczalnie niewiele 
więcej moglibyśmy usłyszeć. 
Również mało kto wie, że Jan 

Matejko, malując jeden ze swych najbardziej znanych obrazów 
„Kazanie Skargi”, korzystał z pomocy Aleksandra Gryglew-
skiego, bowiem ten posiadał wspaniałą technikę wykreślania 
perspektywy. Nie bez powodu został przecież profesorem 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 

Sam Aleksander Gryglewski urodził się w Brzostku w 1833 
roku. Jednak spędził tutaj tylko kilka lat młodości, a w jego 
twórczości nie zachował się ani jeden obraz nawiązujący do 
miejsca jego urodzenia. Inna sprawa, że Brzostek był wtedy 
miastem drewnianym, zaś prawdopodobnie jedyny wyjątek 
stanowił dopiero co wybudowany kościół. Do szkoły średniej 
Gryglewski uczęszczał już w Krośnie, by potem studiować 
w Krakowie Sztuki Piękne. Tam poznał i zaprzyjaźnił się z Ja-
nem Matejką, a także Arturem Grottgerem i Aleksandrem 
Kotsisem. Wielkim wydarzeniem w życiu Gryglewskiego był 
jego wyjazd wraz z Janem Matejką do Monachium, który 
sfinansowała hrabina Zofia Potocka. Po powrocie Gryglewski 
jako zdeklarowany już wtedy pozytywista malował Kraków 
i Lwów wraz z okolicznymi miasteczkami oraz Pragę i Wiedeń. 
Malował także zabytki architektury Torunia, Warszawy, Krosna, 
Bardejowa i wielu innych miast. Wielkim wydarzeniem w życiu 
Gryglewskiego było objęcie posady kierownika w katedrze 
perspektywy krakowskiej ASP. Spod jego ręki wyszedł 
między innymi Piotr Stachiewicz. Ostatnie lata na prośbę 
Matejki Gryglewski spędził w Gdańsku, gdzie trapiony 
depresją po śmierci żony, a także nietrafionymi inwe-
stycjami popełnił samobójstwo, wyskakując z okna 
gdańskiego ratusza. Stało się to 28 lipca 1879 roku. 

Niestety, zdobycie w obecnych czasach jakiegokol-
wiek oryginalnego obrazu Aleksandra Gryglewskiego 
jest praktycznie niemożliwe. Jego najwspanialsze dzieła 
znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym. Czasem 
zdarzają się raz na kilka lat jakieś drugorzędne prace 
w różnych domach aukcyjnych, ale są praktycznie nie-
uchwytne. Ponieważ mamy w tym roku 140. rocznicę 
śmierci Aleksandra Gryglewskiego, zamówiłem kopię 
jego obrazu „Sala karmazynowa na zamku w Podhor-
cach”. Uważam, że powinniśmy mieć w gminie chociaż 
jakąś kopię dzieła tak wybitnego malarza. Myślę, że 
warto więcej opowiedzieć naszej młodzieży o samym 
Gryglewskim i jego twórczości. Trudno jest jednak edukować 
bez możliwości zobaczenia chociaż kopii obrazu. Trzeba także 
dodać, że historia tego dzieła może okazać się bardzo cieka-
wa, bowiem zamek w Podhorcach na Ukrainie (który dobrze 
Państwo w większości znacie, gdyż służył w „Potopie” Jerzego 
Hoffmana za radziwiłłowskie Kiejdany) ma być odnawiany przez 
władze ukraińskie, a wygląd sali karmazynowej tego zamku 
zachował się tylko na obrazie Gryglewskiego. Jeśli finanse 
pozwolą, chciałbym skopiować jeszcze jeden obraz, mianowicie 
„Wnętrze kościoła Panny Marii w Krakowie”, bowiem sztafaż 
w tym dziele jest autorstwa Jana Matejki.

Na koniec jeszcze ciekawostka, mianowicie imię Aleksan-
dra Gryglewskiego nadano ulicom w Krakowie, Gdańsku oraz 
w Brzostku. Chciałbym dodać, że w „Wiadomościach Brzo-

steckich” nr 3-4 z 1991 roku znajduje się pasjonujący i wciąż 
aktualny artykuł ks. prof. Bogdana Stanaszka właśnie na temat 
Aleksandra Gryglewskiego. Wypada też wspomnieć, że ma-
larstwem zajmował się syn Gryglewskiego, także Aleksander, 
oraz jego córka Zofia Rudnicka. Malarzem był również jego 
wnuk Jan Rudnicki, który namalował jedyny portret Oktawii 
Marii Wielopolskiej, nazywanej polską Matą Hari, czyli ponoć 
najpiękniejszej kobiety przedwojennej Europy i zarazem najlep-
szej polskiej agentki. Ten portret znany jako „Dama z pieskiem” 
przez wiele lat wisiał w warszawskiej Zachęcie.

Poniżej są zamieszczone wspomniane w tekście dwa obrazy 
Aleksandra Gryglewskiego.

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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WSPANIAŁA KSIĄŻKA – DZIEJE PARAFII 
BRZOSTEK

Z głęboką czcią całuję próg domu Bożego…
Ile dobra, ile łask wyniosłem z tej świątyni
i z tej parafialnej wspólnoty, wie jedynie Ten,
który jest Dawcą wszelkich łask…

(Św. Jan Paweł II, Wadowice, 16 VI 1999 r.) 

Są dzieła z różnych dziedzin kultury i nauki, które 
na zawsze wpisały się w dorobek ludzki na prze-

strzeni wieków. W naszej historii regionalnej takim 
osiągnięciem jest niewątpliwie monografia pt. DZIEJE 
PARAFII BRZOSTEK. Redaktorem tej pracy zbiorowej, 
pomysłodawcą oraz autorem zdecydowanej więk-
szości rozdziałów jest ks. prof. dr hab. Bogdan Stana-
szek. On we Wstępie m.in. napisał: „…dla redaktora 
publikacja ta jest spełnieniem dawnego marzenia, 
o wydobyciu z mroków przeszłości dziejów „kraju lat 
dziecięcych”. Natomiast ks. Proboszcz Marek Mnich 
z wielką życzliwością zajął się organizacją i obsługą 
unijnego projektu. Ważna była też dobra współpraca 
parafii z Urzędem Miejskim w Brzostku. Realizacją 
tego naukowego przedsięwzięcia uczczono jubileusz 
600-lecia istnienia parafii Brzostek. 

Trzymając w ręku tę książkę, widzę zdjęcie (autor-
stwa Pawła Batyckiego) przedstawiające brzostecki 
kościół parafialny pw. Podwyższenia Świętego Krzyża. 
Dziś monumentalna i odnowiona bryła świątyni jest 
najbardziej rozpoznawalnym elementem architektury 
historycznego miasta Brzostek, które dwa lata temu 
obchodziło jubileusz 650-lecia nadania praw miej-
skich. Kościół brzostecki liczy 200 lat, ale w swych 
fundamentach kryje pozostałości kilku poprzednich 
świątyń. Ile ich było na przestrzeni sześciu stuleci? Co 
kryją podziemne krypty? Również przez ok. 400 lat 
wokół kościoła grzebano zmarłych! Dziś to otoczenie 
wraz z murem jest starannie odnowione i wspaniale 
zadbane. Widzimy więc, że bogaty wymiar histo-
ryczny splata się mocnymi więzami z teraźniejszością. Lecz 
nad historią i współczesnością góruje błękit nieba, to jakby 
wymiar duchowy – ostateczny. Doskonale to ujął ks. proboszcz 
Marek Mnich w Przedmowie: „…Jubileusz 600-lecia istnienia 
parafii Brzostek jest okazją do refleksji, przypomnienia oraz 
podziękowania Panu Bogu i ludziom za dobro, które dokonało 
się w tej wspólnocie i za jej pośrednictwem. W wymiarze mate-
rialnym – może być ono ujęte w liczby czy dane statystyczne. 
W wymiarze duchowym – jest ono w znacznej mierze zakryte 
i znane jedynie Bogu. Cieszę się, że ks. prof. Bogdan Stanaszek 
podjął się niełatwego zadania sporządzenia jubileuszowej 
monografii, która pozwala z wdzięcznością i ze wzruszeniem 
przypomnieć sobie ludzi, którzy kierując się wiarą – z wielkim 
poświęceniem tworzyli i rozwijali wspólnotę parafii Brzostek. 
To kapłani: proboszczowie, wikariusze, księża rodacy, ich bliscy 
współpracownicy, fundatorzy, społecznicy, ludzie dobrej woli. 
To nade wszystko Bogiem silne rodziny, które zawsze były i są 
oparciem w codziennym funkcjonowaniu parafii…”

Monografia pt. DZIEJE PARAFI BRZOSTEK liczy niemal 600 
stron, ma twardą okładkę i jest bardzo starannie wydana przez 
parafię rzymsko-katolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Brzostku. Wewnątrz książki są dwie wkładki liczące 32 strony 
z unikatowymi fotografiami. Na ponad stu zdjęciach widnieją: 
dokumenty sprzed wieków (m.in. plan obecnego kościoła 
z 1810 r.); mieszkańcy na tle miasteczka lub uczestniczący 
w uroczystościach religijnych w XX i XXI wieku; duchowni 
pracujący w parafii; zabytkowe wyposażenia świątyni oraz 

architektura sakralna. Cała monografia składa się z czterech 
zasadniczych części: I) czasy staropolskie, II) zabory; III) lata 
1918-1945; IV) okres PRL. Lata późniejsze uwzględniono 
w formie kalendarium, w którym zestawiono ważniejsze wyda-
rzenia. Ponadto jest wnikliwie opracowany rozdział dotyczący 
zabytków sztuki i aneks, w którym zamieszczono niektóre do-
kumenty źródłowe. Autorami bardzo obszernych i doskonale 
naukowo opracowanych rozdziałów są: dr Dominika Burdzy 
(UJK w Kielcach) – rozdz. pt. Parafia Brzostek w okresie staro-
polskim; ks. prof. Bogdan Stanaszek – cztery rozdz.: Obiekty 
sakralne w parafii Brzostek w okresie staropolskim; Parafia Brzostek 
w okresie niewoli narodowej(1772-1918); Parafia Brzostek w la-
tach 1918-1945; Parafia Brzostek w latach 1945-1989; dr Rafał 
Nawrocki (KUL JP2 w Lublinie) – Zabytki sakralne w parafii 
Brzostek; dr Rafał Szczygieł - Kalendarium wydarzeń w parafii 
Brzostek w latach 1990-2019. Każda z zasadniczych części 
monografii składa się z kilku elementów. Przykładowo rozdział 
pt. Parafia Brzostek w okresie niewoli…, liczący 170 stron, ma na-
stępujące podrozdziały szczegółowe: 1. Terytorium i zabudowa; 
2. Ludność - demografia; 3. Stan własnościowy i prawny, władze 
i urzędy lokalne; 4. Gospodarka i struktura społeczna ludności; 
5. Kultura materialna i intelektualna; 6. Duchowieństwo i źródła 
jego utrzymania; 7. Miejsca kultu i cmentarze; 8. Duszpasterstwo. 
Na podstawie ww. tytułów widać, jak wnikliwie i perfekcyjnie 
pod względem naukowym i merytorycznym został opracowany 

Dokończenie na str. 12
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ten rozdział. W podobny sposób zostały napisane pozostałe 
części omawianej monografii. We Wstępie mówi o tym sam 
autor: „…Odtworzenie dziejów miasta czy parafii jest zadaniem 
trudnym. Do realizacji takiego przedsięwzięcia nieodzowni 
są fachowcy, zajmujący się różnymi epokami historycznymi. 
Trzeba przeprowadzić kwerendy archiwalne, niekiedy w od-
ległych miastach. Kontakt z dokumentem bywa fascynujący, 
ale wymaga specjalistycznej wiedzy. Te ze średniowiecza i re-
nesansu spisywano po łacinie, a do ich odczytania niezbędna 
jest znajomość paleografii…” 

Podsumowując - DZIEJE PARAFII BRZOSTEK to monumen-
talna praca naukowa ukazująca niezwykle szeroko i barwnie 
wszelkie aspekty życia religijnego, społeczno-politycznego 
oraz gospodarczego na przestrzeni minionych sześciu wieków. 
Kultura duchowa i materialna brzosteckiej społeczności para-
fialnej przedstawiona została na tle dziejów Polski i Kościoła. 

Niezwykle bogaty warsztat naukowy autorów oraz wnikliwa 
analiza źródeł historycznych zaowocowały niezwykle cenną mo-
nografią. Dzięki niej możemy przenieść się w epoki i próbować 
zrozumieć tamte czasy, po to, aby docenić dorobek minionych 
pokoleń i przez to z większym szacunkiem podchodzić do 
bieżących spraw. Na zakończenie warto przytoczyć słowa ze 
Wstępu ks. prof. Bogdana Stanaszka, będące głównym mottem 
podjętego trudu: „..Mam nadzieję, że Dzieje parafii Brzostek 
zostaną zauważone na szerszym forum. To nie tylko historia 
instytucji kościelnej, ale też miasta i okolicznych wiosek oraz 
ludzi, którzy tu mieszkali. Badanie przeszłości „małych ojczyzn” 
wciąż jest wyzwaniem stojącym przed lokalnymi społecz-
nościami, a bez takich badań nie da się pisać historii narodu. 
Może niniejsza monografia będzie wskazywać drogi wiodące 
do realizacji takich przedsięwzięć. Przypominanie dawnych 
tradycji służy budowaniu tożsamości narodowej, kulturowej, 
co jest niezmiernie ważne w ciągle zmieniającym się świecie”. 

  Oprac. Wiesław Tyburowski

Dokończenie ze str. 11

ZBLIŻA SIĘ KOLEJNA KWESTA
1 listopada – Wszystkich Świętych. Wierzymy głęboko, że znów dane nam będzie 

kwestować na ratowanie zabytkowych nagrobków w Brzostku i Siedliskach-
-Bogusz. W ubiegłym roku zbieraliśmy datki na renowację pierwszego z dwóch 
pomników Leszczyckich w Brzostku, które mają największą wartość artystyczną 
spośród wszystkich innych nagrobków na brzosteckim cmentarzu, oraz grobowca 
Klemensa Rutowskiego w Siedliskach-Bogusz. Trwają właśnie ostatnie prace przy 
pierwszym pomniku Feliksa Leszczyckiego, a rozpoczynają się przy pomniku Kle-
mensa, ojca prezydenta Lwowa Tadeusza Rutowskiego. Ważne, że na 1 listopada 
obydwa będą gotowe i wraz z odnowionymi wcześniej nagrobkami burmistrza 
Zieniewicza oraz doktora Kaczyńskiego stanowić będą żywy dowód skuteczności 
naszych działań. Serce rośnie, kiedy można przedłużać historię w kolejne pokolenia 
poprzez danie im możliwości obcowania z pomnikami znamienitych ludzi i arty-
stycznym pięknem minionych lat. 

W bieżącym roku na brzosteckim cmentarzu postaramy się zorganizować zbiór-
kę na renowację pomnika Anieli Leszczyckiej i zamknięcie w ten sposób pięknego 
kompleksu dwóch nagrobków, które zdobi taki sam liść laurowy z lustrzanym odbi-
ciem w drugim nagrobku. Do dnia wydania obecnego numeru nie ustalono jeszcze, 
który pomnik będzie przedmiotem kwesty na cmentarzu w Siedliskach-Bogusz. 
Jest wprawdzie jeden, który zwraca szczególną uwagę walorami artystycznymi, 
zwłaszcza wątkiem figuralnym niespotkanym już na żadnym cmentarzu naszej 
gminy, ale trzeba uzyskać zgodę dalekiej wprawdzie, ale jeszcze żyjącej rodziny. 

Drodzy Państwo, zapraszamy do udziału w zbiórce oraz apelujemy o wsparcie! 
Postarajmy się przekazać kolejnym pokoleniom to, z czym my mogliśmy obcować. 
Ocalmy to, co jeszcze uratować można, by nasze przyszłe pokolenia również mogły 
się o to zatroszczyć, a będą to mogły zrobić tylko wtedy, kiedy pomniki od znisz-
czenia uratujemy my. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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CO SŁYCHAĆ W ZAWADCE BRZOSTECKIEJ?
Stowarzyszenie „Nasza Zawadka” stawia na ekologię
Pamiętacie zapewne Państwo ostatni Piknik Rodzinny w Za-

wadce Brzosteckiej i jego myśl przewodnią – „BĄDŹ EKO...”
Pokłosiem tej imprezy jest nasz najnowszy pomysł, by 

w choć niewielkim stopniu mieć też wpływ na nasze decyzje 
konsumenckie, a zarazem ekologiczne. Ze środków własnych 
Stowarzyszenia NASZA ZAWADKA ufundowaliśmy 35 sztuk 
toreb ekologicznych, lnianych na zakupy wielokrotnego użytku. 
Pani Prezes Irena Czech ozdobiła je jeszcze dodatkowo ciekawie 
wykonanym naszym logo, a później rozdaliśmy je najbardziej 
aktywnie działającym mieszkańcom naszego sołectwa. Chcemy 
kreować świadomość konsumencką naszych mieszkańców, 
a przy okazji też pokazać, że niewielkie nawet gesty czy zmiany 
w opakowaniach mogą choć trochę ograniczyć wszechobecny 
plastik, który zaśmieca naszą piękną planetę, jaką dla nas jest 
Zawadka Brzostecka.

Stawiamy na edukację młodzieży, na kolejne akcje służące 
naszej pięknej przyrodzie - to my sami możemy o to zadbać - 
mniej śmiecić, robić zakupy bardziej świadomie, myśleć „eko” 
także w odniesieniu do poszanowania wspólnego dobra, jakim 
jest powietrze, woda i ziemia...

Warto, naprawdę warto nie szkodzić sobie czy sąsiadowi 
i nie palić w piecach toksycznych odpadów, nie wyrzucać 
śmieci gdzie popadnie czy wylewać szamba do rowu sasiada... 

W Zawadce Brzosteckiej już od pięciu lat odbywa się wiosen-
ne Sprzątanie Świata - będę lobbował wśród Radnych i Sołty-
sów, by ta akcja miała przynajmniej gminny zasięg i charakter...

A póki co bardzo nas cieszy widok naszych mieszkańców 
z otrzymanymi lnianymi torbami na zakupach... Wzrasta 
świadomość obywatelska, a w nas wzrasta duma z ich mądro-
ści... Akcję z rozdawaniem toreb na zakupy na pewno ponowi-
my wedle posiadanych środków, być może też w powiązaniu 
z patronactwem sponsorskim...

Wielkie grzybobranie – Wisowa 2019
Tradycyjnie, już po raz bodajże piąty, mieliśmy okazję jako 

Stowarzyszenie NASZA ZAWADKA uczestniczyć w Powia-
towym Grzybobraniu w Wisowej na zaproszenie sąsiedniej 

Gminy Jodłowa. 
Piękny słoneczny sobotni poranek zachęcał grzybiarzy do 

spędzenia kilku godzin we wspaniałych jodłowskich lasach na 
poszukiwaniu niesamowitych okazów podgrzybków, maślaków 
czy prawdziwków. Zawadka Brzostecka desygnowała mocne 
dwie pary w składzie Małgorzata Strączek / Józef Czernik oraz 
Bogumiła Sobczyk / Jan Strączek, które stanęły w szranki z in-
nymi 17 drużynami do miana najlepszych grzybiarzy Powiatu 
Dębickiego. I choć wszystkim dopisywał dobry nastrój, to jednak 
element rywalizacji był odczuwalny na każdym kroku. Nasze 
drużyny zajęły miejsca w środku doborowej stawki, zbierając 
po kilka kilogramów grzybów, co ze względu na nieznajomość 
tamtejszego terenu należy uznać za spory sukces.

Stowarzyszenie też jak zwykle przygotowało efektownie 
zastawiony stół przeróżnymi smakołykami jak choćby: zupa 
grzybowa z kluskami kładzionymi, kulebiaczki, paszteciki, 
pieczarki nadziewane, tortille, tartę szpinakową, pyszne ciasta 
czy pieczony chleb ze smalczykiem. Gorący barszczyk ogrze-
wał i dodawał koloru na twarzy podobnie jak wielosmakowe 
nalewki dzieła Jana, które robiły furorę wśród obecnych tam 
wielu osób. Mieszkańcy Zawadki po raz kolejny udowodnili, że 
potrafią ciekawie i z humorem spędzić wolny czas, integrując 
się z innymi sołectwami czy stowarzyszeniami. (Fotografie na 
s. 2 – dop. red.)

Miłym, wartym podkreślenia gestem z naszej strony był 
prezent rzeczowy dla nowo powstałego Stowarzyszenia Wi-
sowa - a także wspaniała, wręcz rodzinna atmosfera, o którą 
zawsze dbają gospodarze tego miejsca na czele z Wójtem 
Jodłowej Janem Janigą, Sołtysem Wisowej Ryśkiem Pacaną czy 
jak zawsze mocno zaangażowanym Markiem Materowskim. 
Ja ze swej strony chciałem bardzo podziękować wszystkim uczest-
nikom tej imprezy z naszego sołectwa za przygotowanie potraw, 
za godne reprezentowanie Gminy Brzostek, a także za niebanalne 
podejście do życia, które, jak widać, zjednuje nam wielu przyjaciół. 
Już dziś mówimy sobie i naszym krajanom z Jodłowej - do 
zobaczenia za rok...

Sołtys Marcin Sas
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„Ach Brzosteckie, jakie cudne
Gdzie jest drugi taki świat…”

Piosenka ludowa

STOWARZYSZENIE „AKTYWNY BRZOSTEK” JUŻ DZIAŁA!
Tegoroczne lato upalne i skwarne powoli się kończy. Ziemia 

wyschnięta, spękana, a pola zbóż już ścięte i kłosy były 
prawie puste. Kukurydza stoi i „udaje”, że jeszcze rośnie, wiatr 
porusza długimi liśćmi, a roślina stara się ukryć, że jest wszystko 
w porządku, a tymczasem kolby kukurydzy są puste. Pola ziem-
niaczane stoją smętnie i smutno. W ogrodach warzyw jest jak 
na lekarstwo, a dostojne drzewa owocowe kołyszą się szybko 
bezowocnymi konarami. I cóż na to człowiek? – na ten rok 
nieurodzaju, pokornie schyla głowę i poddaje się opatrzności.

A Brzostek zawsze jest piękny… Spore grono osób nie tylko 
w samym Brzostku, ale także w całej gminie jest zatroskane 
przyszłością naszej Ziemi Brzosteckiej. Próbują oni szukać re-
cept na poprawę egzystencji oraz dróg rozwoju naszej gminy. 
Myślą też, jak ocalić tradycję, jak zapamiętać 
ludzi oddanych twórczej pracy na naszej 
ziemi. Są to nie tylko podstarzali emeryci, 
ale także w średnim wieku pracownicy umy-
słowi, rolnicy, rzemieślnicy, nauczyciele, są 
to kobiety i mężczyźni zrzeszeni w różnych 
organizacjach takich, jak: Koło Gospodyń 
Wiejskich, Straż Pożarna… Oni to właśnie 
pomyśleli o założeniu Stowarzyszenia „Ak-
tywny Brzostek”. Myśl ta kołatała w głowach 
już od 2018 roku, kiedy to na spotkaniach 
towarzyskich, zebraniach środowiskowych 
wysuwano różne wnioski i pomysły. Wte-
dy to wymyślono powstanie takiej 
organizacji na naszej ziemi. Myślą 
przewodnią było ocalenie od zapo-
mnienia ludzi – bohaterów – walczą-
cych nie tylko o naszą wolność, ale 
także tworzących kulturę, oświatę, 
zakłady produkcyjne na naszym te-
renie w trudnych czasach socjalizmu 
polskiego. I z tą myślą powstało Sto-
warzyszenie Aktywny Brzostek wraz 
z zarządem: prezes Maria Smoroń, 
wiceprezes Kazimierz Ciombor, wi-
ceprezes Katarzyna Machow-
ska, skarbnik Joanna Nowicka, 
sekretarz Wiktoria Łazowska. 
Organizacja ta składa się z 35 
osób, którzy spotykają się raz 
w miesiącu w świetlicy OSP 
Brzostek lub w czytelni brzo-
steckiej biblioteki. Ważnym ce-
lem tego Stowarzyszenia jest 
integracja społeczności gminnej 
i wspólne podejmowanie prac na 
rzecz kultury, utrwalania tradycji 
ludowych, propagowanie czytel-
nictwa, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, wyjazdy do teatru, kina, na wycieczki w celu poznawania 
krajobrazów Polski i form pracy różnych organizacji na terenie 
całego kraju. Stowarzyszenie to zaprasza na spotkania twórców 
kultury brzosteckiej i tak: Jakub Zastawny – współtwórca Kapeli 
Ludowej Zastawnych, grający na cymbałach, prezentował ten 
niezwykły stary instrument.

Inną formą pracy Stowarzyszenia są prezentacje kulinarne, 
przygotowywanie przepisów potraw z naszego regionu i wy-
miana między uczestnikami. Na ostatnim spotkaniu wspaniały 

żytni chleb z pestkami słonecznika, z ziarnkami czarnuszki 
i kminku Wandy Lisowskiej, był niezwykły i smakował, jak za 
dawnych lat, pieczony przez nasze babcie. Proziaki Mirki Po-
rębskiej z Przeczycy smakowały wspaniale, a sałatki warzywne 
przyniesione przez uczestniczki były niepowtarzalne. 

Kolejne spotkanie Stowarzyszenia odbyło się pod hasłem 
„Lato w słoiku”. Każdy z uczestników - są też i mężczyźni - 
przynosił swój specjał warzywno-owocowy, a były to: sałatki 
w zalewach niecodziennych, owocowe dżemy i konfitury, 
syropy i nalewki. Wśród nalewek najbardziej intrygujące były 
te ziołowe, takie jak: miętowe, piołunowe, mniszkowe, aro-
niowe, sosnowe, pigwowe. Prezentowano ketchupy, nie tylko 
z pomidorów, ale także z papryki zaprawiane ziołami. Podczas 

degustacji odbyła się wielka dyskusja, jak 
również wymiana przepisów. 

Stowarzyszenie lubuje się w poznawa-
niu ciekawych zakątków naszego kraju. 
I tak odbyła się wycieczka do skansenu 
w Kolbuszowej, gdzie uczestnicy podzi-
wiali występy Lasowiaków i Rzeszowia-
ków. W Trzcinicy zaś oglądali kompleks 
muzealny osad obronnych w Polsce, 
wczesnośredniowiecznych rekonstruk-
cji wału obronnego, bramy i budynków 
mieszkalnych z tamtego okresu. Kolej-
ną wycieczkę planują na 22 września do 

Sandomierza i tutaj zwiedzą Kró-
lewski Gród, Zespół Klasztorny 
Dominikanów, Zamek Królewski, 
gotycką Bramę Opatowską. Przejdą 
też bulwarami imienia Piłsudskiego 
i z przystani ruszą w rejs Wisłą. Na 
rynku zaś obejrzą festiwal czeko-
lady i słodkości, a całą wycieczkę 
zakończą w Muzeum znanego nam 
z serialu Ojca Mateusza.

Oprócz spotkań relaksujących 
Stowarzyszenie dba o utrwalanie 

patriotyzmu lokalnego swo-
ich członków. I tak poznano 
historię cmentarzy z naszej 
gminy z okresu I wojny świa-
towej, a p. Renata Wadas 
w swojej opowieści zbliży-
ła wojenne okrucieństwa 
z Siedlisk-Bogusz z czasów 
II wojny światowej. Opowia-
dała o mordzie miejscowej 
ludności i ich wspólnej mogi-
le, nad którą rokrocznie odby-
wa się Msza Św. z udziałem 
społeczności wiejskiej.

I tak Stowarzyszenie „Aktywny Brzostek” coraz to bardziej 
rozwija się i przychodzą nowi, ciekawi ludzie, żądni zmian w śro-
dowisku, których uczestnikami będą sami. Ziemia Brzostecka 
jest niezwykle piękna i różnorodna, a ciekawość obejrzenia 
jej z roku na rok rośnie. Należy wierzyć, że starczy sił i pomy-
słowości do działania osobom kierującym owym Stowarzy-
szeniem, a dobre imię o Ziemi Brzosteckiej będzie znane nie 
tylko w Regionie Podkarpackim.

Zuzanna Rogala

Fot. Daniel Wójcik, Paweł Batycki
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DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZECZYCY
Umberto Eco zauważył, że kto czyta książki, żyje podwójnie. Nie 

od dziś wiadomo, że czytanie książek rozwija wyobraźnię 
i kształtuje postawy od najmłodszych lat. Ponadto stymuluje 
rozwój i wzbogaca słownictwo, co ma szczególne znaczenie 
w przypadku dzieci. 

W 2001 roku Polska Izba Książki ustanowiła dzień 29 wrześ-
nia Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania. Akcja ta ma na 
celu wspieranie rozwoju czytelnictwa. Z tej okazji 27 września 
2019 r. w Szkole Podstawowej im. Ks. Dr. Józefa Jałowego 
w Przeczycy zrealizowano kilka inicjatyw wśród uczniów.

Pierwszą z akcji było czytanie najmłodszym baśni, bajek 
oraz wierszy przez piąto- i szóstoklasistów. Wspólna lektura 
niesie ze sobą wiele korzyści. Umożliwia dzieciom poznawanie 
otaczającego ich świata, rozbudza kreatywność oraz ćwiczy 
koncentrację i skupienie.

W drugiej i trzeciej klasie zorganizowany został Konkurs 
Głośnego Czytania. Uczniowie w tym wieku uczą się płynnie 
i poprawnie czytać. Z książek zdobywają wiedzę oraz potrzeb-
ne informacje, a również sięgają po nie w ramach rozrywki. 
Ważne jest więc, aby kształtować w nich chęć samodzielnego 
czytania i rozwijać kompetencje czytelnicze. W obydwu klasach 
nagrodzone zostały trzy pierwsze miejsca.

Uczniowie od klasy czwartej do ósmej zostali tydzień 
wcześniej poproszeni o przygotowanie fragmentów swoich 
ulubionych książek, które następnie czytane były na lekcjach 
języka polskiego. Celem tej akcji było promowanie czytelni-
ctwa, zachęcenie rówieśników do lektury książek popularnych 
wśród kolegów i koleżanek. Obecnie młodzież częściej swój 
wolny czas spędza, korzystając z urządzeń cyfrowych (telefo-
ny, komputery, konsole), co w znacznym stopniu zubaża ich 

umiejętności czytelnicze oraz sprawia, że mają wąski zasób 
słownictwa. Poza tym czytanie rozwija umiejętności pisarskie, 
co jest istotne w porozumiewaniu się z innym ludźmi oraz ważną 
rolę odgrywa podczas egzaminu ósmoklasisty.

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody: zakładki do książek 
oraz drobne łakocie. W końcu czytanie jest również zabawą, 
która poprawia humor i rozwija uczucia, w tym zdolność empatii.

Agata Rakoczy 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZECZYCY
2 września rozpoczął 

się nowy rok szkol-
ny. Tradycyjnie pierwsze 
powakacyjne spotkanie 
ze szkołą poprzedziła 
odprawiona o godz. 9.00 
uroczysta Msza święta 
w Kościele Parafialnym 
w Przeczycy. Następnie 
uczniowie wraz z opie-
kunami i nauczycielami 
udali się do budynku 
szkoły, gdzie miała miej-
sce dalsza część uroczy-
stości. Po wprowadzeniu 
sztandaru i odśpiewaniu 
hymnu głos zabrała p.o. 
dyrektora szkoły Urszu-
la Przybyło. Powitała 
serdecznie wszystkich 
zgromadzonych nauczy-
cieli, rodziców i uczniów, 
a szczególnie obecnego na uroczystości Burmistrza Brzostku 
Wojciecha Staniszewskiego. Następnie uczniowie kl. V-VIII 
zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przygotowany pod 
kierunkiem Małgorzaty Curkowicz. Szczególne słowa zostały 
skierowane do pierwszoklasistów i ich rodziców. Uczniowie 
wszystkich klas zostali poinformowani o zasadach bezpie-
czeństwa obowiązujących w szkole. Ważną częścią montażu 
była chwila refleksji nad przypadającą w dniu 1 września 80. 
rocznicą wybuchu II wojny światowej.

Uroczystość zakończyły pierwsze powakacyjne spotkania 
z wychowawcami. 

WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM ŻYCZYMY DUŻO SIŁ 
I CIERPLIWOŚCI W TRUDNEJ, CODZIENNEJ PRACY DY-
DAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ, A UCZNIOM SUKCESÓW 
W NAUCE I WYTRWAŁOŚCI W ZDOBYWANIU WIEDZY.

Małgorzata Curkowicz

Fot. Agata Rachowicz

Fot. Agata Rachowicz
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„Mała książka - wielki człowiek…”
Hasło kampanii społecznej

NARODOWE CZYTANIE W BRZOSTKU
Już kolejny raz Gminna Biblioteka Publiczna w Brzostku na 

czele z Marią Kawalec zorganizowała imprezę podnoszącą 
rangę czytelnictwa w naszej miejscowości. Całą myśl powstania 
imprezy zwanej Narodowym Czytaniem rozwinęli Państwo 
Agata i Andrzej Dudowie – Para Prezydencka.

Piątek, 6 września, był dniem pogodnym, ciepłym i lekko 
wietrznym. Nad brzosteckim rynkiem widoczny był błękit 
nieba i tylko od czasu do czasu przesuwały się jasne obłocz-
ki, przeganiane lekkim wiaterkiem. Wokół kapliczki wycięte 
drzewa odsłoniły tę małą, sakralną budowlę oraz kwitnące 
wokół niej kwiaty. A na środku duży klomb biało-czerwonych 
kwiatów nabrał niezwykłego wyglądu, 
jak gdyby chciał wołać przechodniów 
do skorzystania z ławek i spędzenia 
tutaj wolnego czasu. Spora grupa ko-
biet i mężczyzn spieszyła do budynku 
Gminnej Biblioteki Publicznej, gdyż 
tam miało się odbyć czytanie nowel 
polskich pisarzy: Marii Konopnickiej, 
Henryka Sienkiewicza, Bolesława Pru-
sa, Władysława Reymonta, Stefana 
Żeromskiego i Bruna Schulza.

Gminna Biblioteka po przeprowadz-
ce do budynku dawnego przedszkola 
zyskała dużo większe pomieszczenie, 
gdyż mieści się nie tylko na parterze, 
ale także ma do dyspozycji całe piętro, 
na którym są nie tylko regały z książ-
kami do wypożyczania, ale także jest 
czytelnia dla dzieci, sala komputero-
wa, jak również duża czytelnia, zwana 
przez brzostowian świetlicą. W tym 
to pomieszczeniu przy rozłożonych 
stołach siedziała spora grupa osób za-
interesowanych czytaniem nowel. Dom 
kultury zadbał o komfortowe warunki 
tego spotkania, została zakupiona woda mineralna, kawa, 
herbata, ciasteczka, przy których to smakołykach można było 
się rozkoszować tekstami literackimi. 

Pierwszą nowelę napisaną przez Marię Konopnicką pt. „Dym” 
zaczęła czytać Zuzanna Rogala. Zapanowała cisza, jak makiem 
siał, a postać Marcysia, bohatera tej noweli i jego starej matki 
stanęła wszystkim obecnym przed oczyma. Poczuliśmy się 
wszyscy, jak na lekcji języka polskiego podczas analizy tego 
utworu. Zapanowało wzruszenie i zaduma. Kolejnym czytają-
cym tę lekturę był Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzostku 
p. Marcin Sas, a następnie p. Renata Wadas. Drugą nowelę tym 
razem Henryka Sienkiewicza „Sachem” rozpoczęliśmy czytać 
niemalże w tej samej kolejności. Tym razem wszyscy przenie-
śliśmy się do Indian i zatopiliśmy się w historii Czerwonych 
Wężów, a p. Maria Smoroń wydobywała z tej lektury wszystkie 
niezwykłe przeżycia, czytając wprost artystycznie. P. Renata 
Wadas odczytała nowelę Władysława Reymonta „Orkę”, zaś 
Mirosława Porębska z noweli Bruna Schulza swoją intonacją 
przekazała słuchaczom opowieść „Mój ojciec wstępuje do 
strażaków”, i tak w skupieniu wszyscy zebrani wsłuchiwali się 
w piękną polską literaturę i razem z narratorem przeżywali nie-
zwykłe wydarzenia zapisane w tych nowelach. Potem rozgorzała 
gorąca dyskusja na temat młodzieży szkolnej, która zatraca 
chęć do czytania dawnych lektur. Z dyskusji wynikało, iż młodzi 
czytelnicy wolą korzystać z audiobooków, aniżeli czytać lekturę. 
Oczywiście są wyjątki, do których należy grupa młodzieży, która 
zauroczona została czytaniem baśni, opowieści, jeszcze we 

wczesnym dzieciństwie. Waż-
ną rolę odegrali tutaj rodzice, 
którzy spędzali czas, czytając 
głośno książeczki, oglądając 
obrazki, a potem dzieci rysowa-
ły ilustracje do przeczytanych 
tekstów. Te formy wczesnej 
pracy nad tekstem literackim 
pozostają w życiu człowieka 
najdłużej. Zwykle ta młodzież nosi w sercu potrzebę czytania 
książek, oglądania ilustracji i pozostaje w przyjaźni z tekstem 

pisanym. Tę przyjaźń z książką rozwijają 
rozważni pedagodzy, poloniści, którzy 
poprzez ciekawe formy pracy dydak-
tycznej, kształcą chęć bycia z książką. 
Dzisiejsze książeczki są pięknie wy-
dane, bogato ilustrowane, do których 
wkomponowane są gry planszowe, 
rebusy, kalambury, jak również cieka-
we ilustracje. Z tymi książkami moż-
na organizować teatrzyki domowe, 
a wszystkie te formy pracy są zachętą 
dziecka do czytania samodzielnego 
w starszym wieku. Dzisiaj lansuje się 
powiedzenie „mała książka, wielki czło-
wiek” – bo przecież małemu człowie-
kowi pokazujemy ilustracje, ciekawą 
bajkę, baśń, czytamy mu, a przez to 
wyposażamy umysł dziecka w nowe 
informacje, kształtujemy jego osobo-
wość, uczymy, jak można postępować 
w trudnych sytuacjach. Bohater litera-
cki czasem jest dla dziecka wzorem do 
naśladowania. I tak z małego człowieka, 
przy małej książce rośnie dobry czytel-
nik w starszym wieku. 

Narodowe Czytanie organizowane przez polską Parę Prezy-
dencką ma przypomnieć społeczeństwu polskiemu, że książka 
to nie tylko źródło wiedzy, ale także metoda na dobrze spędzony 
wolny czas. Oby narodowe czytanie literatury polskiej było 
formą motywującą dzieci, uczniów, rodziny, nauczycieli i biblio-
tekarzy do codziennego czytania książki i do pracy z tekstem 
pisanym. Oby zachęta do wspólnego czytania wykształciła 
w młodym pokoleniu brzosteckim wspaniałych i gorliwych 
czytelników literatury nie tylko polskiej, ale i światowej.

Zuzanna Rogala

Fot. Nina Wodzisz
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Dokończenie na str. 18

TROPEM NIEZWYKŁYCH MIEJSC – GMINNA 
BIBLIOTEKA W BRZOSTKU

„Biblioteka to skarbnica
lekarstw duszy”

Napis w bibliotece w Tebach

Jesienna szaruga zalała całą przestrzeń. Ciemno, szaro i po-
nuro już od samego rana dominuje w przyrodzie. Wiatr goni 

granatowe chmury, a te jakby od niechcenia nie poruszają się. 
Zwisają ciężkie, bardzo ciężkie, a z nich strumieniami leją się 
smugi deszczu. Za Leopoldem Staffem powtórzę: „O szyby 
deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny. I pluszcze jednaki, 
miarowy, niezmienny. Dżdżu krople padają i tłuką w me okno. 
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną”. W tej 
szarudze jesiennej najlepiej usiąść i oddać się rozmyślaniom. 
A tu za oknem gałęzie drzew poruszają się coraz szybciej, 
puste już stoją, samotne i smutne w tym jesiennym poszumie. 
Od czasu do czasu spada jakiś ciemny liść, kręci się, kołuje, to 
znowu podnosi, aż wreszcie wpada w trawę i znika. Szarość 
drzew owocowych, pustka na gałęziach, tym razem nie ściągną 
ptactwa. Gdzieś skryło się w niższych i gęstszych krzakach 
leszczyny, bzu dzikiego, kaliny czy też między gałązkami malin 
i jeżyn. Tylko od czasu do czasu głośne - kra, kra - słychać 
i widać, jak samotnie przelatuje gawron. W ogrodach pusto, 
tylko zielone iglaki kołyszą się na wietrze i od czasu do czasu 
szum wiatru zamienia się w jakiś „kosmiczny głos”. Na drogach 
pusto, tylko samochody pędzą w jedną, drugą stronę, jak osza-
lałe. Poboczami od czasu do czasu przechodzą starsi ludzie 
z siatkami pełnymi zakupów. Gdzieniegdzie widać gromadki 
dzieci spieszące do szkoły. Stoją w kałużach wody, tupiąc, to 
znowu chlapią się i znowu uciekają. Dla nich i kałuża jest dobrym 
miejscem zabawy. Od czasu do czasu cichnie chlupot spada-
jących kropli deszczu, wiatr jakby cichnie, chmury rozdzierają 
się na mniejsze chmurki po to, aby za chwilę znowu poderwać 
się i tworzyć ciemne zasłony nieba. A człowiek w tej aurze 
staje się całkowicie bezradny i zawładnięty jakimiś myślami 
dziwnymi. Czasem zasypia, inny łyka aspirynę czy krople wa-
leriany na uspokojenie. A jeszcze inny siada wygodnie w fotelu, 
na stole stawia sobie szklankę herbatki z sokiem malinowym, 
otwiera książkę i przenosi się w krainę „szczęścia literackiego”. 
Zatopiony w czytaniu, zapomina o jesiennej szarudze, o złym 
nastroju wyzwolonym przez szarugę jesienną, o „niedobrych” 
sąsiadach - czyta i przenosi się w krainę opowieści zapisanej 
przez pisarza, a mówiącej przez narratora opowieści. To właś-
nie książki są prawdziwymi przyjaciółmi człowieka, bo „nie 
wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele”.

Z książką zrośnięte jest człowieka życie, życie od urodzenia 
aż do ostatnich dni. I tak było już od zarania dziejów. I dzisiaj 
w dobie elektroniki i elektronicznego czasu, dobrej książki nie 
zastąpi nic. Bo nawet jeżeli uległeś nowoczesności z telefonem 
i laptopem czy innymi nowoczesnymi formami komunikacji, 
jesteś w wielkiej przyjaźni, przyjdzie czas, że zatęsknisz za 
książką zapisaną na kartce papieru, bo przecież z nią byłeś za 
pan brat już w okresie niemowlęcym, kiedy matka pokazywała 
ci obrazki i czytała miłe rymowanki. Wtedy owa książka mówiła: 
„Witam cię kartek szelestem, z tytułem na pierwszej stronie. 
Bo po to przecież jestem, abyś mnie ujął w dłonie i czytał... 
Kiedy ci smutno będzie, kiedyś samotny i chory ja z tobą pójdę 
wszędzie, poprzez zimowe wieczory...”. Tych zachęt do czytania 
książek jest o wiele więcej.

Dobrze wiedział człowiek renesansu, że książka to wielki 
skarb, bo tylko dwory możnych i Kościół miał pieniądze za 
zakup drogich, bo czasem pisanych przez całe życie skrybów 
zakonnych. Pierwsze biblioteki powstawały przy dworach 
możnych i przy kościołach. Dostęp do ksiąg był tylko dla ludzi 
zamożnych. Między innymi nasz narodowy wieszcz w epopei 

„Pan Tadeusz”, zamyka utwór marzeniem „…o, gdybym kiedy 
dożył tej pociechy, aby te księgi zbłądziły pod strzechy...”. 
Dzisiaj śmiało możemy powiedzieć, że te marzenia poety speł-
niły się i książka jest dostępna dla każdego człowieka. Jeżeli 
nie chce czytelnik kupić utworu, to może śmiało korzystać 
z usług biblioteki publicznej, gminnej, szkolnej... Encyklopedia 
powszechna ma zapis: „biblioteka - instytucja powszechna do 
gromadzenia, opracowywania i udostępniania określonych 
księgozbiorów”. Największą biblioteką starożytną jest Biblio-
teka Aleksandryjska, a w Polsce najstarszą jest Biblioteka 
Jagiellońska, Biblioteka Kórnicka PAN, Biblioteka Narodowa, 
Biblioteka Ordynacji Krasińskich, Biblioteka Załuskich, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich.

Pierwsze lata powojenne bardzo szybko stawały się coraz to 
bardziej przyjazne dla człowieka, spowodowane to było pię-
cioletnią okupacją niemiecką, a wynikające z tego zniewolenie 
narodu, cierpienia, strach, łzy i życie „z dnia na dzień” właściwie 
bez korzystania z kultury narodowej. Nauczanie odbywało się 
zwykle w tajnym systemie. W większych miastach w konspiracji 
przygotowywano wystawianie polskich utworów literackich, 
czego przykładem może być praca naszego Wielkiego Świętego 
Papieża Jana Pawła II, który w Krakowie razem ze studentami 
polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wystawiali w kon-
spiracji dramaty polskich romantyków. W konspiracji czytali 
literaturę, dyskutowali i tak trwali w niewoli niemieckiej. Na 
prowincji nie było tak wielkiej konspiracji intelektualnej, dlatego 
pierwsza biblioteka otwarta w 1948 roku w Brzostku cieszyła 
się wielkim zainteresowaniem. Księgozbiór opiewał 289 zwykle 
szkolnych lektur, a wypożyczała je świetlicowa Julia Dziwisz, 
potem Alicja Zastawna, kierowniczka Biblioteki.

W 1949 roku powstała też w Siedliskach-Bogusz Biblioteka 
Gminy Brzostek II i mieściła się w prywatnym domu u Synowie-
ckich, a potem w Domu Ludowym. W 1955 roku ta biblioteka, 
jak również i brzostecka zostały zamienione na Gromadzkie 
Biblioteki Publiczne. W księgozbiorze było niewiele książek. 
Długoletnią bibliotekarką w Siedliskach-Bogusz była p. Zofia 
z domu Dobrowolska-Cichowska. Wspomina te czasy z wielką 
powagą, gdyż biblioteka w tamtych czasach daleko na wsi 
to było najważniejsze miejsce użyteczności publicznej. Tam 
urządzała bibliotekarka wystrój z regałów z książkami, zawsze 
wypisywane były kolorowe hasła, zachęcające ludność do wy-
pożyczania książek i tam też odbywały się wszystkie zebrania 
ludności wiejskiej, spotkania z władzami, narady rolników 
z agronomem. Były to zwykle gremia ludzkie i nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie to, że całe godziny spotkań odbywały 
się w ogromnych dymach i oparach tytoniowych - a nie były 
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to zapachy mentolowe, tyko zwykły swąd bakonowy - firanki 
były żółte od dymów, a co w płucach bibliotekarki się działo, 
to nietrudno można sobie wyobrazić. Do tego w szklankach 
stały sterty fusów z herbaty zalewane wrzątkiem i tak pito 
herbatę. Dzielna bibliotekarka roznosiła wrzątek, wyrzucała 
całe popielniczki popiołów i petów - i tak to pracowało się 
na bibliotekach wiejskich przez lata. Pracownice zatrudnione 
były na pół etatu, ale biblioteki organizowały ciekawe formy 
pracy, takie jak konkursy czytelnicze, konkursy recytatorskie, 
spotkania z pisarzami, poetami, organizowano wycieczki do 
domów pisarzy - muzeów - do Żarnowca, gdzie „poetka ludu” 
Maria Konopnicka żyła, a potem ten dom otrzymała w darze 
od narodu. Jeździli też czytelnicy z bibliotekarką do Krosna 
i Bóbrki, śladem twórcy lampy naftowej, Ignacego Łukasiewi-
cza, przedwojennego aptekarza w Brzostku. Ponadto p. Zofia 
Cichowska, bibliotekarka siedliska, razem z młodzieżą robiła 
tematyczne wystawki, gazetki ścienne, przygotowywała mło-
dzież do konkursów. Czytelnicy z Siedlisk wraz z bibliotekarką 
rozwiązywali konkursy radiowe i za to otrzymywali nowe wy-
posażenie do biblioteki i czytelni, nowe regały, stoły, krzesła, 
firanki i bogatszy księgozbiór. Wszystkie te prace biblioteczne 
prowadzone były przy lampie naftowej. Młodzież siedliska 
chętnie współpracowała z biblioteką, bo też i efekty pracy były 
widoczne. Przygotowywała część artystyczną – akademię – 
z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy. Każda uroczystość wiejska 
rozpoczynała się w czytelni biblioteki, było tam zawsze gwarnie 
i wesoło. Młodzież przychodziła na lekcje biblioteczne i bardzo 
chętnie brała udział w różnorakich konkursach i przygotowy-
wała gazetki ścienne i wystawki tematyczne. W 1955 roku 
bibliotekę w Siedliskach-Bogusz połączono z Klubem Rolnika 
i poszerzono zakres działalności biblioteki o nowe działania. 

Brzostecka Gminna Biblioteka Publiczna w 1961 roku zo-
stała przeniesiona na ulicę Szkolną, gdyż w Domu Ludowym 
rozpoczął się długoletni remont i modernizacja starego budynku 
w celu przystosowania go do różnorakich form działania. Pracę 
bibliotekarza prowadzi p. Danuta Przebięda, a od 1962 roku do 
1994 roku bibliotekę gminną prowadziła p. Emilia Czechowska. 
Od 1947 roku nadzór nad wszystkimi bibliotekami gminnymi 
prowadzi Biblioteka Powiatowa w Jaśle i ona też zakupuje 
książki i wyposaża księgozbiory. Zaś w gminie nadzór nad biblio-
tekami wiejskimi i punktami bibliotecznymi prowadziła Gminna 
Biblioteka. W latach 70. biblioteka brała udział w konkursie 
o tytuł „Najlepszej biblioteki w powiecie jasielskim”, w którym 
to zdobywała przechodni proporzec „Przodującej biblioteki 
w powiecie” przez okres trzech lat. Natomiast w 1975 roku 
proporzec ten otrzymała na stałe. Pani Emilia Czechowska 
jeździła do wszystkich punktów bibliotecznych w gminie z in-
struktażem oraz na kontrole. Oczywiście podstawowym środ-
kiem komunikacji był rower, na którym objeżdżała filie i punkty 
biblioteczne: w Głobikówce, Grudnej, Siedliskach, Kamienicy 
Górnej, Januszkowicach, Przeczycy, Skurowej, Smarżowej, 
Gorzejowej, Bączałce. Drogi były wyboiste, nie asfaltowe, 
toteż każdy taki wyjazd był wielką wyprawą. Tam, w terenie 
opracowywały z miejscowymi bibliotekami sprawozdania, py-
tania do konkursów bibliotecznych, wystawki tematyczne oraz 
planowały pracę z młodzieżą i dorosłymi na cały miesiąc, itp.

Po reorganizacji administracyjnej w 1975 roku Gminna 
Biblioteka w Brzostku podlegała Wojewódzkiej Bibliotece 
w Tarnowie i Powiatowej Bibliotece w Dębicy.

Kilkakrotnie przewożono książki biblioteczne do różnych 
miejsc. I tak w 1968 roku książki wróciły do Domu Kultury, 
została zatrudniona na pół etatu Teresa Nowicka oraz od 1982 
roku Marta Czechowska, prowadziła oddział dla dzieci na pię-
trze w dobudowanej części budynku, a na parterze mieściła 
się wypożyczalnia i czytelnia książek dla dorosłych. Zostały 
założone katalogi: rzeczowy, alfabetyczny, a co dwa lata były 
prowadzone remanenty, to była uciążliwa działalność, gdyż z bi-

blioteki korzystało sporo osób i trudno było zamykać bibliotekę. 
Oddział dziecięcy żywo współpracował z nauczycielami języka 
polskiego i organizował lekcje biblioteczne, konkursy nie tylko 
recytatorskie czy wiedzy o pisarzach, ale także malarskie do 
wybranych książek. Organizowały wyjazdy do teatrów, gdzie 
młodzież spotykała się z aktorami i zwiedzała teatr, poznając 
zaplecze pracy aktora. Biblioteka Gminna została wyróżniona 
Srebrnym Kłosem dla czytelnika w konkursie ph. „Złoty Kłos dla 
twórcy, Srebrny dla Czytelników”, zaś kierowniczka biblioteki 
p. Emilia Czechowska w Warszawie odbierała nagrodę Srebrny 
Kłos. A za długoletnią i oddaną pracę w Bibliotece Gminnej 
otrzymała odznaczenie państwowe Srebrny Krzyż Zasługi 
i Zasłużony Działacz Kultury. 

Ciekawe lekcje biblioteczne z nauką korzystania z katalogów 
bibliotecznych, samodzielny wybór książki z półki z rebusami 
i zgaduj-zgadulami literackimi, klubem dyskusyjnym prowa-
dzonym na wskazany wcześniej temat, układanie krzyżówek, 
pisanie wierszy, rysunek do przeczytanego wiersza i inne 
jeszcze ciekawe formy pracy były zawsze bardzo lubiane przez 
młodzież.

W sierpniu 1994 roku Maria Kawalec, po ukończeniu stu-
diów w Kielcach, podjęła pracę w bibliotece. Bibliotekarki 
zawsze służyły pomocą w opracowaniu bibliografii do prac 
kontrolnych, proseminaryjnych i seminaryjnych, studiujących 
zaocznie młodych ludzi. W Domu Kultury już było bardzo 
„ciasno” w bibliotece i w 1999 roku przeniesiono cały księ-
gozbiór do pawilonu Hermes na piętrze. Tam były dwa duże 
pomieszczenia biblioteczne, magazyn i pomieszczenie socjal-
ne. Nic dziwnego, że właśnie tam przeniosły się małe grupki 
dyskusyjne, gdyż w ciszy można było więcej i szybciej zebrać 
materiał do redagowania prac, wypracowań i artykułów. Za-
wsze był ciekawie urządzony kącik nowości, czytelniczych 
i brzosteckich periodyków i książek.

Coraz więcej komputerów było też w pomieszczeniu biblio-
tecznym, z których młodzież chętnie korzystała. Od stycznia 
2016 roku w bibliotece rozpoczęto komputeryzację księgo-

Emilia Czechowska w Bibliotece znajdującej się w Domu Kultury
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Zagadka geograficzna Co to za miasto? 

Zagadka przyrodnicza

Co to za gatunek?

Fot. St. A. Cholewiak

Fot. Nina Wodzisz

Wystawa Gminy Bujwidze na dożynkach w Pikieliszkach



Fot. Magdalena Kawalec i Agata RutkowskaRAJD ROWEROWY „DOOKOŁA GÓRY LIWOCZ”

BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR BURMISTRZA BRZOSTKU Fot. Karolina Zegarowska
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Fot. Magdalena Gąsior z Grudnej DolnejFot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Stanisław Szukała z BrzostkuFot. Adrian Wójcik z Brzostku

Fot. Joanna Płaziak z Brzostku

Fot. Julia Piotrowska z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Agnieszka Surdel z Zawadki BrzosteckiejFot. Andrzej Stasiowski z Januszkowic

Fot. Tomasz Baran z Brzostku
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zbiorów bibliotecznych. 
Od stycznia 2018 roku biblioteka mieści się w budynku 

dawnego przedszkola w rynku. Na parterze ułożone są regały 
z książkami i jest wypożyczalnia, a na piętrze jest oddział dla 
dzieci, czytelnia ogólna i pomieszczenie z komputerami. Każda 
książka wpisana jest w elektroniczny katalog. Bardzo chętnie 
przychodzi tutaj młodzież z polonistami, dyskutują nad wybraną 
pozycją, wykonują układanki, razem bawiąc się, czytając książki.

Bibliotekarki kserują, skanują przyniesione materiały, udzie-
lają informacji, które w bibliotece można znaleźć i zamówić 
potrzebne książki dla czytelnika, na stronie www.brzostek.pl 
Gminnej Biblioteki Publicznej, teraz bez wychodzenia z domu, 
można sprawdzić daną pozycję i czy znajduje się w bibliotece.

I tak Gminna Biblioteka, będącą częścią Centrum Kultury, 
spełnia od lat bardzo pozytywną rolę. Uczy nie tylko poprzez 
czytanie i dyskusje, ale także zapewnia każdemu czytelnikowi 
wielki komfort psychiczny. Wpływa na kształtowanie się po-
zytywnych postaw ludzkich. Nad całością prac bibliotecznych 
czuwa kierownik CKiCz p. Marta Król.

Napis nad biblioteką w Tebach, że biblioteka jest skarbnicą 

duszy oddaje cały komfort bycia z książką. To książka uczy 
pierwszych liter, sylab, wyrazów, a potem kształtuje wyobraźnię 
i przenosi czytelnika w wymarzony świat. Pozwala wyzwolić 
emocje i dodaje „skrzydeł” w chwilach smutnych. To książka 
uczy szacunku do człowieka poprzez pozytywnych bohaterów. 
Uczy szacunku do przyrody i całego wszechświata. To książka 
urzeka czytelnika losami bohaterów, pozwala na utożsamianie 
się z nimi. I wreszcie zapełnia godziwie pustą czy wręcz nudną 
przestrzeń. Dlatego bierzemy do ręki jak najczęściej książkę. Tę 
papierową, w dobrych okładkach, zachłyśniemy się światem 
przedstawionym w utworze literackim, a bibliotekę miejmy 
zawsze za „świątynię książki”, zaś bibliotekarzy za ludzi, którzy 
spełniają pewną misję kulturalną w życiu narodu. 

„Kiedyś samotny, chory, bez przyjaciela! Ja z tobą pójdę 
wszędzie, poprzez zimowe wieczory, w kraje wesela” - niech 
ten cytat przypomni nam, jaką rolę w życiu każdego z nas 
powinna spełniać książka i że jej miejsce jest w niezwykłym 
miejscu, zwanym biblioteką.

Zuzanna Rogala

Współczesny wygląd Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzostku

CENNIK REKLAM I OGŁOSZEŃ
Opłata za zamieszczenie czarno-białej reklamy lub 
ogłoszenia w jednym numerze:

1 strona A4 150 zł
½ strony A4 80 zł
¼ strony A4 lub mniej 50 zł

Opłata za zamieszczenie kolorowej reklamy lub ogło-
szenia w jednym numerze:

1 strona A4 300 zł
½ strony A4 160 zł
¼ strony A4 lub mniej 100 zł

 ¾ Reklamy i ogłoszenia w kolorze będą zamieszcza-
ne w przypadku wolnego miejsca na stronach ko-
lorowych.

 ¾ Jeśli cały numer będzie wydany w kolorze, obowią-
zują opłaty za ogłoszenia lub reklamę czarno-białą.

 ¾ Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej 
połowie miesięcznika.

 ¾ Płatności należy dokonywać na numer konta podany 
w stopce gazety.

 ¾ Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wydaje 
rachunki za zamieszczenie reklamy.

 ¾ Nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe.
 ¾ Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek or-
ganizacyjnych gminy.

OD REDAKCJI
Znów mamy wybory, tym razem parlamentarne. W mediach 

ogólnopolskich publikowane są ciągle jakieś sondaże, debaty, 
górnolotne programy i krwawe jatki (słowne). Brzostek, jako ten 
absolutny zaścianek, siedzi sobie cicho, nienawiedzany szumnie 
przez wielkich, z rzadka przyozdobiony banerami albo plakatami 
przytulonymi do każdego słupa. Niektórzy kandydaci tak bardzo 
prą do władzy, że zaatakowali nawet podwórka szkolne z nadzieją, 
że jakiś potencjalny wyborca ich tam wypatrzy. Szkoda tylko, że 
po wyborach jak zwykle znów wszyscy zapomną o „zapleczu” 
wyborczym. Wciąż aktualne jest hasło: „Nikt ci tyle nie da, ile ja 
ci mogę obiecać.” Gdyby się tak uważnie przyjrzeć, co konkretnie 
jakiś poseł zrobił dla swojego regionu, można by dość do wniosku, 
że różnie z tym bywa. Może nowy parlament „ukręci bicz” na 
siebie i wprowadzi ograniczenie działalności posłów i senatorów 
do dwóch kadencji, tak jak jest to już w przypadku prezyden-
tów, burmistrzów czy wójtów. To naprawdę dobre rozwiązanie. 
Powinno być też rozszerzone na wszystkie wyższe stanowiska 
w sektorze publicznym – dyrektorów, kierowników itp. Od razu 
powiałoby wszędzie świeżością, a ci „na stołkach” mieliby świa-
domość, że są tylko chwilę na świeczniku, a nie do końca swojej 
aktywności zawodowej czy życia (bo tacy na emeryturę się nie 
spieszą – wyślą innych, a sami zostaną). Niektórzy przestaliby się 
czuć bogami, od których zależy los przeciętnych Kowalskich. Na 
razie jednak musimy wybrać nowych posłów i senatorów. 

Szanowni Kandydaci, my – tu w Brzostku – chcemy, aby inicja-
tywa budowy obwodnicy naszego miasteczka została zrealizowana 
zgodnie z planem! Zastąpcie godnie posła Rzońcę w tej sprawie!

U. Kobak
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Rozwiązania: krzyżówki, zagadki przyrodniczej (Co to za gatunek? fot. strona 20) i zagadki geograficznej (Co to za miasto? 
fot. s. 20) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 31 października 2019 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ROZWIĄZANIE:

Krzyżówka
październik 2019

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki geograficznej październik 2019

"

"

"

"

KR
ZY

ŻÓ
W

KA
 Z

 N
AG

RO
D

Ą

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?
październik 2019

POZIOMO:
4) nazwa napojów gazowanych 7) Stan w pd.-wsch. Indiach, rejon 
uprawy herbaty. 13) Zakład produkcyjny, w którym dokonuje się 
uboju zwierząt. 15) Miasto nad rzeką Samicą. 16) Lek przciwbó-
lowy 17) Hiszpański następca tronu 18) Drewno narąbane na 
opał. 19) Środek do mycia włosów. 20) Niedojrzała komórka jajo-
wa zwierząt lub ludzi. 21) Miejsce polowań lub połowów 22) Za-
rządca folwarku 26) Trzy główne akordy w tonacji durowej lub 
molowej. 29) W poezji starogreckiej strofa o drugim wersie krót-
szym. 30) Makler 31) Obszar na kuli ziemskiej między zwrotnika-
mi 34) Wagon - platforma 35) Waga opakowania towaru (brutto 
minus netto). 36) Przenośnie: wielka ilość. 38) Pierwiastek chem. l.a. 
60. 40) Z niej pancerz owada. 45) Góry w środkowej Europie. 46) żoł-
nierz rozpoznający teren. 47) Uchodźca, osoba szukająca schronienia 
przed prześladowaniami w obcym państwie. 48) Jesionka lub procho-
wiec. 49) Sztuczny język międzynarodowy utworzony przez Ludwika 
Zamenhofa. 50) Odznaka noszona na ubraniu, świadcząca o przyna-
leżności do jakiejś organizacji 51) Producent napojów owocowych

PIONOWO:
1) Robinson, słynny rozbitek. 2) Pochodna porfiryny zawierająca atomy metali. 3) Winrich von 
(?-1382), w. mistrz krzyżacki od 1351. 4) Pierwiastek chem. symbol Hf, l.a. 72. 5) Bywa dacho-
we, bywa startowe 6) „Miara” kiełbasy. 7) Góry w Ameryce Pd., ciągnące się wzdłuż Oceanu 
Spokojnego. 8) Gatunek, jakość. 9) Drobniutkie cząsteczki jakiegoś minerału; drobno roztarta, 
pokruszona substancja (m. skalny; m. węglowy). 10) Nadbrzeżna ulica spacerowa. 11) wieś 
z zaporą nad Sołą 12) Kościelna, do wygłaszania kazań 14) Mit. gr.: córka Kadmosa i Harmonii, 
żona Atamasa, króla Teb. 23) W sztuce Inków: drewniana czara. 24) Cios powalający bokse-
ra. 25) Imię męskie - 30 IV, 1 VII; Opania, Kociniak 26) Imię z przeboju Chaplina. 27) Odmiana 
tego samego pierwiastka. 28) Rodzaj krótkiej włóczni z małym grotem. 30) Mechanik samo-
chodowy zajmujący się karoserią. 32) Epilepsja. 33) Zdrobniale od kamyk; kamuszek. 37) Rze-
mieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry. 39) Ręczny karabin maszynowy. 41) Członek ludu 
indiańskiego z Meksyku. 42) Potocznie: więzienie, areszt. 43) Burczymucha, grymaśnik, hipo-
chondryk, kapryśnik, mantyka, nudziarz, śledziennik, tetryk, zrzęda. 44) Przesunięcie pracownika 
na wyższe stanowisko; podniesienie do wyższej godności; wiąże się z podwyżką. 45) Osłona 
wystających elementów płatowca, zwykle osłona silnika.

27 28 29 30 31 32 33 34

Fot. Dagmara Płaziak z Kleci
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Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Paulownia
Fotograficzna zagadka geograficzna: Sztokholm
Hasło krzyżówki: Tnij drzewo zdrowe, a zgniłe samo upadnie.

Nagrodę książkową wylosowali: Krystyna Boroń z Kleci 
(krzyżówka), Magdalena Gąsior z Grudnej Dolnej (zagadka 
geograficzna), nikt nie odgadł zagadki przyrodniczej.
 

CZYTAJ!
Otwartego umysłu nie zabierze Ci nikt. 

Ewa Winnicka „Był sobie chłopczyk”
Ta historia zaczyna się od nietypowego pogrzebu 

bezimiennego chłopca, pogrzebu, na który przyby-
ły tłumy. Dziś wiemy, że był to Szymon z Będzina, 
którego śmierć rodzice ukrywali przez dwa lata. Ewa 
Winnicka, autorka świetnych reporterskich opowieści, 
rusza tropem tej głośnej sprawy, żeby sprawdzić na 
miejscu, jak można było tak długo ukrywać śmierć 
dziecka. Krok po kroku rekonstruuje wydarzenia, które zakończyły 
się tragedią. I być może nikt by się nie dowiedział, że chłopczyk nie 
żyje, gdyby nie pewna złośliwa sąsiadka.

Andriej Pogożew „Ucieczka z Auschwitz”
Pogożew trafił do niewoli niemieckiej podczas 

chaotycznego odwrotu Armii czerwonej w 1941 roku. 
Wraz z 20 tysiącami innych radzieckich żołnierzy zo-
stał wysłany do Auschwitz. Rok później żyło zaledwie 
stu z nich. We wstrząsającej relacji szczegółowo opi-
suje życie i śmierć w obozie – choroby i niedożywienie, 
przerażające warunki i okrucieństwa, które zabiły 

prawie wszystkich jego towarzyszy. Ta opowieść jest tym bardziej 
wyjątkowa, że Andriej Pogożew wziął udział w jednej z nielicznych 
udanych ucieczek z obozu. Dwadzieścia lat później więzień numer 
1418 złożył zeznania przeciwko byłym strażnikom z Auschwitz przed 
frankfurckim sądem.

Mary McGarry Morris „Kiedy mama odeszła”
„… Podobno te ciężkie czasy nadeszły z Nowego 

Jorku, gdzie nastąpił krach na giełdzie. Ale Thomas 
miał wrażenie, że tak naprawdę wszystko zaczęło się 
później, tego mroźnego ranka, kiedy matka zostawiła 
ich u swojej siostry w miasteczku, wystroiła się i po-
jechała autobusem z Vermont do Massachusetts, 
żeby znaleźć pracę w jednej z tamtejszych wielkich 
fabryk. Niedługo wróci – tak początkowo mawiał ojciec najczęściej. 
Wszyscy zgodnie twierdzili, że Irene była najładniejszą dziewczyną 
w miasteczku. Jej zauroczenie małomównym Henrym zaskoczyło 
wielu. Irene doskwierała samotność na małej farmie. Chciała prze-
chadzać się po chodnikach, po brukowanych ulicach… Ale zakochała 
się w Henrym, który odwzajemniał jej miłość tak bardzo, że czasami 
nie był w stanie pozbierać własnych myśli. Po kilku miesiącach pobrali 
się. Urodził się Thomas. …”

WARTO PRZECZYTAĆ

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

Śmiech to zdrowie. To nie 
banał. On naprawdę leczy.

 fb.com

- Rebeko – zwraca się Kon do żony.
- Zdaje mi się, że będzie deszcz. Jak Ty myślisz, może wziąć parasol?
- Weź parasol.
- Tak? A jeśli nie będzie deszczu, to po co mi parasol? Lepiej we-
zmę laskę.
- Dobrze, weź laskę.
- Patrz, chyba zbliża się burza. Jeszcze mógłbym zmoknąć. Lepiej 
zostawić laskę w domu i wziąć parasol.
- Dobrze, zostaw laskę w domu i weź parasol.
- Tak, masz rację. Ale chyba się przejaśnia. Lepiej zostawić parasol 
i wziąć laskę.
- Mój Boże, weź laskę i zostaw parasol, i daj mi wreszcie spokój!
- Rebeko, widzisz jaka Ty jesteś! To mi mówisz, żeby wziąć laskę, to 
znów żeby parasol. A w ogóle to kto Ci powiedział, że ja wychodzę?

  

WIELKIE SŁOWA 
fb.com

 ¾ Praca myślenia wiąże się z ryzykiem. Ludzie przywiązują 
się do swoich złudzeń. Mają zresztą często takie złu-
dzenia, bez których nie mogliby żyć. Gdy ktoś chce po-
zbawić ich tych złudzeń, czyni sobie z nich śmiertelnych 
wrogów. Sokrates został skazany na śmierć przez tych, 
którzy złudzenia cenili wyżej niż prawdę. /J. Tischner /

 ¾ W każdej chwili możemy wznieść się ponad siebie i za-
cząć wszystko od nowa. /J. Tischner /

 ¾ Sokrates radzi: Wychowuj pytaniami. Odpowiedź niech 
znajdzie sam wychowanek. /J. Tischner /

 ¾ Problem nie jest problemem. Problemem jest Twoje 
nastawienie do problemu. / K. J. Sparrow /

 ¾ Kiedy mówisz – powtarzasz to, co już wiesz. Kiedy 
słuchasz – masz szansę nauczyć się czegoś nowego. 
/D. Lama /

 ¾ Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia. 
/ G.G.Jung /

Wybrała Maria Kawalec

Wybrała Maria Kawalec

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzostku zwra-
ca się z prośbą o zwrot zaległych książek.
Drogi Czytelniku, jeśli nie korzystasz już z na-
szych książek i zalegają one na Twojej półce, 
koniecznie zwróć je do biblioteki.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z WRZEŚNIOWEGO NUMERU



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 10/201926

SPOTKANIE Z POŻYTECZNYMI MIKROORGANIZMAMI cz. 44
Janusz Kolbusz - ukończył Pedagogikę Resocjalizacyjną na Uniwer-
sytecie Rzeszowskim, od kilku lat zajmuje się wdrażaniem praktycz-
nego zastosowania probiotyków na terenie Podkarpacia. Prowadzi 
Pogórzańskie Centrum Mikroorganizmów w Brzostku.

Wykład wygłoszony na Konferencji w Licheniu „ProBio Emy na-
rzędziem biologizacji środowiska”, która odbyła się w dniach 

24-25 września 2012 r. Wykład ten opublikowany został w biuletynie 
„Dom, zdrowie, człowiek” wydanym przez Stowarzyszenie EkosystEM-
-Dziedzictwo Natury w 2013 r.

Probiotyki dla zdrowia człowieka - moje doświadczenia. Lek. 
med. Renata Jendyk

Będąc lekarzem, od 20 lat interesuję się również alternatywnymi 
dziedzinami medycyny. Zajmuję się akupunkturą, homeopatią, zio-
łolecznictwem, a także terapią dźwiękiem. Wiele uwagi poświęcam 
autoszczepionkom, czyli bardzo indywidualnym lekom zawierającym 
własne bakterie chorobotwórcze danego pacjenta. Ten na pozór dosyć 
szeroki zakres mojej aktywności łączy głębokie przekonanie, że nasze 
zdrowie zależy w znacznym stopniu od zdrowego pożywienia, od 
naszych relacji z naturą. O ProBio Emach dowiedziałam się 5 lat temu. 
Najpierw zaczęłam stosować pożyteczne mikroorganizmy w sprzą-
taniu i zasilaniu upraw w ogrodzie. Szczególną uwagę poświęciłam 
wyeliminowaniu z mieszkania wszystkich środków chemicznych do 
sprzątania, które do tej pory uznawałam za niezbędne w utrzymaniu 
czystości. Od trzech lat, czyli od konferencji zorganizowanej w Choj-
nicach (Mikroorganizmy a zdrowie człowieka, 2010 r.) rozpoczęłam 
stosowanie ProBio Emów jako leczniczej terapii i wprowadziłam je 
na stałe do swojej praktyki medycznej. Z dużą uwagą gromadziłam 
w tym zakresie doświadczenia, które dowodziły ich skutecznych 
i zdrowotnych działań. Dziś, dzięki Esencji ProBiotycznej eliminuję 
różnorodne zaburzenia przewodu pokarmowego, który po anty-

biotykoterapii jest zniszczony i wymaga regeneracji. Antybiotyki 
wyrządzają istotne szkody w jelitach, niszczą całkowicie tę właściwą 
florę bakteryjną, a tym samym i naszą odporność. Dlatego swoich 
pacjentów przestrzegam przed nadużywaniem antybiotyków. Esencję 
ProBiotyczną używam również w stosowanych terapiach sterydowych, 
które również wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie organizmu. 
Obecnie moim pacjentem jest dziecko, które po licznych, obciążają-
cych system odpornościowy szczepieniach, po użyciu antybiotyków 
i sterydów przestało tolerować gluten i nabiał. Na takie pokarmy 
dziecko reagowało natychmiast wysypką i duszącym, prawie ciągłym, 
suchym kaszlem oraz swędzeniem całej skóry. Po zastosowaniu Esencji 
ProBiotycznej w tej chwili pacjent już może jeść nabiał i ma coraz 
mniejszą nietolerancję glutenu. Uważam to za niezwykle znaczące do-
świadczenie, które potwierdza zdrowotne właściwości ProBio Emów. 
Tym bardziej, że nietolerancja glutenu jest uciążliwą chorobą, która 
towarzyszy choremu przez całe życie. Do swojej praktyki medycznej 
i zdrowotnej wprowadziłam także puder ceramiczny, który okazuje się 
niezwykle skutecznym środkiem na problemy skórne. Używam go przy 
atopowym zapaleniu skóry u starszej osoby, u której od dzieciństwa 
zmiany skórne nie chciały się goić, każde najdrobniejsze skaleczenie 
było dramatem. Stosowane konwencjonalne środki medyczne nie przy-
nosiły poprawy, rany się nie goiły, pozostawały obrzęki i swędzenie. 
Zastosowanie pudru ceramicznego pomogło pozbyć się problemu. 
Puder ceramiczny znakomicie działa również po ukąszeniu owadów, 
reakcje alergiczne są łagodniejsze, a leczenie bardziej skuteczne. 
Ważnym odkryciem było dla mnie zastosowanie pudru ceramicznego 
w przypadku diagnozowanego u dzieci zapalenia krocza (po stosowa-
niu antybiotyków). Rezultaty pozapalnej antybiotykoterapii u dzieci 
bywają bolesne. Okazuje się, że zastosowanie pudru ceramicznego 

Dokończenie na str. 27

KĄCIK WĘDKARSKI
Ciąg dalszy drapieżnika
W naszych wodach zaczęła się zabawa 

z okoniami. Jest to moja ulubiona ryba, bo 
kiedy jako mało doświadczony wędkarz wraz 
z kolegami udaliśmy się nad naszą Wisłokę, dała 
nam wiele radości z połowów. Październiko-
we popołudnie, godzina około 16.00, zaczęły 
się brania. Tego dnia zwędkowaliśmy metodą 
spinningową około 26 sztuk tej ryby, a mój 
największy okoń miał 54 cm (później okazało 
się, że była to ryba medalowa), ale, niestety, 
nikt o tym nie wiedział, bo i nikt z nas nie znał 
rekordów tego gatunku. Następnego dnia sy-
tuacja niemal podobna. Miejsce to samo, tyle 
że tym razem rekord należał do kolegi – 52 cm. 
Dziś już wiemy, że oficjalny rekord Polski należy 
do Grzegorza Wieczorka z 2011 roku, złowiona 
przez niego ryba miała 50 cm 
i ważyła 2,69 kg. Teraz świado-
mi tego nadal polujemy na takie 
okazy, bo wcale ich nie brakuje. 
Dowodem na to jest ładny okoń 
naszego kolegi Kuby Dobosza, 
mierzący 49 cm, ale nadal brakuje 
do rekordu.

Gdzie łowimy?
Gdzie patyki, tam wyniki. Sta-

re, dobre powiedzenie, które się 
sprawdza. Zazwyczaj wybieramy 
miejsca, gdzie występują konary 
drzew, jakieś wystające z wody 

patyki. Są to idealne schronienia dla drobnicy, 
jak i świetny kamuflaż dla drapieżnika. Ale mu-
simy się liczyć z tym, że nasze zestawy będą się 
zmniejszać z czasem w takich miejscach. Kilka 
informacji na temat okonia. Jest to ryba, która 
w naszym okręgu ma wymiar ochronny do 20 
cm, a na dobę można zabrać 10 sztuk. 

Mój zestaw na okonia 
Zestaw, na który wędkuję, składa się z kija 

o długości 270 cm przy ciężarze wyrzutu 5-15g. 
Kij jest lekki, bardzo dobrze leży w dłoni, a jego 
miękkość pomaga w holu. Kołowrotek o prze-
łożeniu 1:5,0, na który wchodzi 120m żyłki 
0,20. A dalej to już jest loteria – raz blacha, raz 
przynęta miękka – w zależności od warunków 
atmosferycznych, nurtu.

ZAWODY O PUCHAR PREZESA 
8 września 2019 r. odbyły się zawody 

o PUCHAR PREZESA. W wydarzeniu wzięło 

udział niespełna dziesięciu śmiałków, jako że 
pogoda nad ranem nie rozpieszczała. Całą noc 
padało i raczej nie miało się na poprawę, stąd 
frekwencja była tak niska. Zawody zaczynały 
się o godzinie 6. rano przy Rybaczówce, gdzie 
zawodnicy losowali miejsca, po czym wszyscy 
udali się na swoje stanowiska. Nad porządkiem 
zawodów czuwał kolega Zdzisław Zastawny 
z pomocnikami. O godzinie 13.00 wszyscy 
zawodnicy zebrali się ponownie przy Rybaczów-
ce, gdzie podczas pracy sędziów zawodnicy 
mogli naładować baterie i skosztować ciepłej 
kiełbaski w oczekiwaniu na wyniki, a te były 
takie: 1. miejsce Mariusz Golec, 2. miejsce Kuź-
niar, 3. miejsce Paweł Stasiowski. Gratulujemy 
Zwycięzcom i dziękujemy Koledze Robertowi 
Maszałkowi za wspaniałą organizację zawodów.

Zbigniew Bogdan

Fot. Kuba Dobosz Fot. Zdzisław Zastawny 
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przynosi bardzo dobre rezultaty. Gromadzę w tym zakresie własne 
doświadczenia i doświadczenia matek, które informują mnie także 
o skutecznej reakcji pudru na różnego rodzaju urazy skórne. Wszelkie 
skaleczenia goją się znakomicie. Swego rodzaju odkryciem było dla 
mnie zastosowanie EmFarmy. Różna sytuacja finansowa pacjentów 
nierzadko nie pozwala im na zakup Esencji ProBiotycznej. Tańsza Em-
Farma okazała się równie skuteczna. Esencja ProBiotyczna i EmFarma 
doskonale działają przy grzybicy paznokci, jest to rzecz naprawdę 
nadzwyczajna, ponieważ zarówno grzybicę paznokci, jak i stóp jest 
niezwykle trudno zlikwidować. Oba preparaty są też bardzo skuteczne 
w leczeniu opryszczki. Skóra jest naszą trzecią drogą oczyszczania. 
Na co dzień to układ trawienny i moczowy pełni taką funkcję. Jeżeli 
organizm jest już bardzo zanieczyszczony, to reaguje zmianami skór-
nymi. W moim doświadczeniu ProBio Emy okazały się o wiele bardziej 
skuteczne niż leki i maści stosowane do tej pory. Przy odleżynach czy 
owrzodzeniach żylakowatych zalecam przemywanie zmian choro-
bowych EmFarmą, która działa bakteriobójczo, a następnie polecam 
posypać pudrem ceramicznym. Na początku może się wydawać, że 
rany wyglądają gorzej, a stan pogorszył się. Jest to po prostu efekt 
działania pożytecznych mikroorganizmów, które najpierw oczyszczają 
ranę, by potem goić. Wystarczy niewielka ilość pudru ceramicznego 
na gazie i tak przygotowany opatrunek należy położyć na ranę. Tak 
samo przy wszystkich innych zmianach na skórze, np.: przy trądziku. 
Kiedy zawodzi konwencjonalna medycyna i zmiany skórne nie ustę-
pują, polecam kompres z ciepłego naparu z kwiatu lipy. Kwiat lipy jest 
naturalnym tonikiem, dobrze rozgrzewa, nawilża, otwiera pory. Efekt 
jest naprawdę bardzo zadowalający. Kwiat lipy dosyć esencjonalnie 
się parzy, wystarczy tylko łyżeczka na pół szklanki wrzątku. 

W ciągu dnia należy wklepywać napar w twarz, dekolt, szyję, 
a wieczorem zrobić sobie kompres. Potem najlepiej zastosować pu-
der ceramiczny tak samo jak kobiety używają pudru kosmetycznego, 
w niewielkiej ilości. Wszyscy pragniemy być zdrowi. Aby tak było 
musimy dbać również o środowisko, o zdrowy dom i zdrowe miejsce 
pracy. Sama w tym zakresie musiałam zmienić swoje przyzwyczajenia 
i praktykę, od chemii do BioKlean softu. Ten preparat sprawdził się 
u mnie szczególnie przy nadwrażliwości na kurz, częste przeziębie-
nia, ponieważ znakomicie likwiduje niepożądane dla nas roztocza 
i bakterie. W naszej dbałości o profilaktykę ważną rolę może odegrać 
mydło probiotyczne. Mydło to służy do codziennej pielęgnacji, jed-
nocześnie natłuszcza skórę. Poza tym przy wszelkich zmianach na 
skórze bardzo dobrze działa miejscowo, bakteriobójczo. Znakomicie 
działa przy atopowym zapaleniu skóry. W całej mojej praktyce me-
dycznej poszukuję sposobów, by likwidować przyczyny chorób, a nie 
ich objawy. Pożyteczne mikroorganizmy mają również zastosowania 
w przypadku chorób uznawanych za przewlekłe. ProBio Emy łagodzą 
trudne do wyleczenia stany lub całkowicie leczą schorzenie. Tak jest 
w przypadku celiakii czy wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. 
Z mojego doświadczenia wynika, że przy wrzodziejącym zapaleniu 
jelita grubego mamy również do czynienia z gronkowcem złocistym 
(Staphylococcus aureus) albo wirusem grypy hemofilius (Haemofilius 
influenzae). Przy celiakii natomiast z grzybem (Candida albicans). Can-
dida albicans zasiedla nasz przełyk pokarmowy w niewielkiej ilości, 
jest niezbędny do trawienia. Teraz natomiast, przy schemizowanej 
żywności, konserwantach, sterydach i antybiotykach, które są ser-
wowane w przerażających ilościach, grzyb ten zaczyna się namnażać, 
wyrodnieć i wbudowuje się w komórkę. Stąd zaburzenia w trawieniu. 
Wtedy właśnie stosuję Esencję ProBiotyczną, zioła oraz autoszcze-
pionkę. Przy takiej kuracji wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest do 
wyleczenia. Swoimi terapiami leczę też astmę, choroby reumatyczne, 
zapalenie maziówki kolana czy łuszczycę. Medycyna akademicka 
nie radzi sobie z nimi. Tym schorzeniom też najczęściej towarzyszy 
gronkowiec złocisty, bardzo niebezpieczna bakteria. Gronkowiec 
złocisty atakuje absolutnie wszystko, daje zmiany suche i mokre na 
skórze, astmę, atopowe zapalenie skóry, łysienie plackowate. Tymi 
metodami, które stosuję, które sama wypracowałam i sprawdziłam 
przez tyle lat, daje się doprowadzić człowieka do pełnego zdrowia. 
Teraz dzięki wsparciu pożytecznych mikroorganizmów moje terapie 

są jeszcze bardziej skuteczne. Czy możliwe jest zastosowanie ProBio 
Emów również w leczeniu cukrzycy? Tak. Jeśli to jest początkowe 
stadium, to istnieje możliwość zahamowania jej rozwoju i wyleczenia. 
Mnie udało się wyprowadzić z niej dziesięcioletniego chłopca. To był 
początkowy etap cukrzycy. Jednym z jej pierwszych objawów tak 
u chłopców, jak i u mężczyzn może być zapalenie napletka. U tego 
chłopca właśnie tak było. Chłopiec nie otrzymywał jeszcze insuliny. 
Po zastosowaniu odpowiedniej diety, ziół, akupunktury, autoszcze-
pionki (był zakażony gronkowcem złocistym) poziom cukru wrócił 
do normy. W chwili obecnej sytuacja się unormowała i cukier jest 
na dobrym poziomie. Natomiast, jeżeli chodzi o cukrzycę u osób 
starszych, które są na etapie stosowania tabletek, najczęściej udaje 
się je wyprowadzić całkowicie, nie trzeba używać specjalnych leków. 
Poza tym jestem głęboko przekonana co do potrzeby i skuteczności 
stosowania kapusty jako naturalnego lekarstwa. Można ją spożywać 
w każdej postaci i każdego dnia. Jeśli do tego dodamy herbatę z liścia 
morwy i akupunkturę to nasze szanse w walce z cukrzycą znacznie 
rosną. Natomiast u pacjenta zażywającego insulinę proces hamo-
wania cukrzycy trwa zdecydowanie dłużej. Bardzo często cukrzyca 
pojawia się po antybiotykach, szczególnie u małych dzieci. W tym 
przypadku najczęściej udaje mi się obniżyć poziom cukru i pacjent 
używa wtedy mniej insuliny. Trzustka się regeneruje, co nie znaczy, 
że insulinę będzie można całkowicie odstawić. Niestety, nie udało 
mi się to ani razu. Ale już sam fakt, że możemy obniżyć poziom 
stosowanej insuliny, że trzustka zaczyna lepiej pracować, oznacza 
to ograniczenie groźnych następstw cukrzycy. I to też uważam za 
sukces. W swojej pracy lekarza spotykałam się z pytaniem, co robić 
z boleśnie pękającą skórą na stopach. Zanim rozpoczniemy kurację, 
należy jak w każdym przypadku poszukać przyczyny. To nie jest oczy-
wiście proste, bo ta przyczyna jest wewnątrz naszego organizmu. To 
tam jest źródło alergii, której reakcje skórne są najczęściej wynikiem 
alergii pokarmowej lub wziewnej. Doraźnie należy stosować kąpiele, 
moczenia lub smarowanie EmFarmą. Ja dodaję do tego jeszcze maść 
bursztynową, która skutecznie działa na zmiany skórne i oparzenia, 
a ze względu na dodatek z tymianku i arniki działa łagodząco na 
zakwasy. Maść bursztynowa zmiękcza skórę, dzięki czemu łatwo 
można zetrzeć zgrubiały naskórek na stopie. Maści tej używam coraz 
częściej do leczenia modzeli u dzieci, odcisków, które pojawiają się 
na podeszwie. Chirurdzy po prostu wycinają je. Mnie udało się je 
zlikwidować między innymi dlatego iż prawdopodobnie powstają 
one w wyniku bakterii, a może wirusów, na które stosowane przeze 
mnie preparaty działają. W ciągu dnia zalecałam nakładanie miodu 
na odcisk, a na noc posiekanego czosnku z rumiankiem. Rumianek 
należy nawilżać na sitku na naczyniu z parującą wodą. Zrobioną 
z tego papkę należy przykładać na noc. Można też moczyć stopy 
w gorącej wodzie z szarym mydłem. Bursztyn działa bakteriobójczo, 
radzi sobie nawet z gronkowcem złocistym. Dziś rośnie świadomość 
co do podstawowej i ogromnej roli żywienia i żywności w budowaniu 
zdrowego stylu życia i upowszechnianiu zasad profilaktyki zdrowotnej. 
Jednak nadal wiele przed nami pozostaje do zrobienia, zarówno po 
stronie lekarzy i służby zdrowia, jak i rodziny, przedszkola i szkoły. 
Mamy w tym względzie wielkie zaniedbania. Równocześnie coraz 
bardziej agresywna reklama fast foodow i plastikowej żywności dla 
dzieci, atrakcyjnie opakowanej, kojarzonej z efektowną promocją, 
wspieranej tysiącem gadżetów tworzy wrażenie zaczarowanego, 
pięknego i pożądanego świata. Ten właśnie świat ma siłę chronicznego 
uzależniania dzieci, utrzymując je w trwale rozwijającej się dysfunkcji 
zdrowotnej. Medycyna akademicka określa te zjawiska jako choroby 
cywilizacyjne. Danonki, żelki, chipsy, cola, nakierowane są na rozbu-
dzanie pragnień i konsumpcyjnej wyobraźni dziecka. Nie wystarcza 
jak dotąd fakt, że coraz więcej ludzi rozumie działanie probiotyków 
i ich znaczenie dla człowieka. Dzieci nie mogą wiedzieć, jak wiele 
zależy od tego, co jedzą, jakie to przynosi konsekwencje i co służy 
ich zdrowiu. Ale rodzice, szkoła, przedszkole tak. Cieszy mnie fakt, że 
coraz więcej ludzi rozumie, jak nierozerwalnie powiązane są ze sobą: 
nasze zdrowie, dbałość o ochronę środowiska oraz jakość żywienia. 
Probiotyczne mikroorganizmy i ich wszechstronne, dobroczynne 
działanie pomagają w uzdrawianiu tych złożonych relacji.□

Dokończenie ze str. 26
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IV RAJD ROWEROWY „DOOKOŁA GÓRY LIWOCZ” ZA NAMI
W pierwszą sobotę września miłośnicy jazdy na rowerze wyruszyli spod parkingu 

przy hali sportowej po raz kolejny na trasę rajdu, która przebiegała przez Brzo-
stek, Skurową, Błażkową, Dębową, Czermną, Jabłonicę, Lipnicę Dolną, Wróblową, 
Ujazd. Celem imprezy było promowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawia-
nie sportu, jakim jest jazda na rowerze oraz prezentowanie ciekawych zakątków 
Pogórza Ciężkowickiego. Trasa tegorocznego rajdu liczyła blisko 40 kilometrów. 
Jednym z przystanków na trasie była miejscowość Czermna, gdzie znajduje się 
zabytkowy kościół pod wezwaniem Świętego Marcina z Tours. Podczas wędrówki 
z przewodnikiem można było dowiedzieć się wielu ciekawostek z historii kościoła. 
Po zwiedzaniu i krótkim odpoczynku peleton wyruszył w dalszą podróż dookoła 
góry Liwocz. W Błażkowej część rowerzystów odłączyła się od grupy, by dalszą 
trasę przejechać drogami polnymi oraz mostem pontonowym do mety rajdu. Gdy 
wszyscy uczestnicy dotarli pod halę sportową, na rowerzystów czekała przepyszna 
kiełbaska z grilla, ciepłe i zimne napoje. Podczas wspólnego grillowania nie zabra-
kło rozmów, wspomnień z ubiegłych edycji i dzielenia się doświadczeniami. Jak co 
roku podczas rajdu została przeprowadzona loteria fantowa, na której rozlosowano 
nagrody dla wszystkich uczestników. Dziękujemy wszystkim, którzy postanowili 
przyłączyć się do nas i po raz czwarty spędzić aktywnie wrześniową sobotę.

Magdalena Kawalec

WRZEŚNIOWE WYNIKI SPOTKAŃ PIŁKARZY LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK
Juniorzy Młodsi:
Kolejka IV 11.09.2019 godz. 17.30
Brzostowianka Brzostek – Plon Klęczany 2:0 (Łukasz Raś, Krzysztof Nowicki)
Kolejka V 21.09.2019 godz. 14.00
Piast Wolica Piaskowa - Brzostowianka Brzostek 2:0
Kolejka VI 25.09.2019 godzi. 17.00
Brzostowianka Brzostek – LKS Stasiówka 1:0 (Dawid Szybist)
Tabela 1:

Seniorzy:
Kolejka II 01.09.2019 
Brzostowianka Brzostek – Apollo Dulcza Mała 3:1 (Adrian Kędzior, Karol Wojdyła, Paweł Stanek)
Kolejka III 08.09.2019
Jamnica D. Wielka - Brzostowianka Brzostek 5:3 (Paweł Stanek, Mateusz Potrzeba, Adrian Kędzior)
Kolejka IV 15.09.2019
Brzostowianka Brzostek – Hetman Dąbrówka Wisłocka 2:1 (Mateusz Szybist, Jakub Zastawny)
Kolejka V 22.09.2019
Dragon Korzeniów – Brzostowianka Brzostek 0:4 (Mateusz Juszkiewicz x2, Adrian Kędzior x2)
Tabela 2:

DRUŻYNY MECZE PUNKTY WYGRANE REMIS PORAŻKA BRAMKI
1 Plon Klęczany 8 17 5 2 1 44:14
2 Piast Wolica Piaskowa 7 14 4 2 1 32:8
3 Brzostowianka Brzostek 5 12 4 0 1 19:2
4 Lechia Sędziszów Młp. 4 10 3 1 0 17:6
5 KAMIENIARZ GOLEMKI 3 4 1 1 1 9:8
6 Strzelec Frysztak 3 3 1 0 2 11:13
7 LKS STASIÓWKA 5 3 1 0 4 8:19
8 LKS Łopuchowa Łączki Kucharski 4 0 0 0 4 7:28
9 SP STRASZĘCIN 5 0 0 0 5 1:50

DRUŻYNY MECZE PUNKTY WYGRANE REMIS PORAŻKA BRAMKI
1 Łęki Górne 5 15 5 0 0 19:1
2 LKS STASIÓWKA 4 9 3 0 1 10:1
3 Jamnica Dulcza Wielka 6 9 3 0 3 18:14
4 Brzostowianka Brzostek 5 9 3 0 2 12:10
5 Baszta Zawada 5 7 2 1 2 7:6
6 Hetman Dąbrówka Wisłocka 5 7 2 1 2 7:8
7 Dragon Korzeniów 4 6 2 0 2 5:10
8 Dąbrówka Stara Jastrząbka 4 6 2 0 2 8:8
9 Dąb Żdżary 5 6 2 0 3 9:8

10 Orły Borowa 4 3 1 0 3 7:17
11 LKS Apollo Dulcza Mała 5 0 0 0 5 2:21



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 10/2019 29

ZAWODY JEŹDZIECKIE W BRZOSTKU
Wrześniowe zawody jeździeckie zorganizowane w Stajni 

Ułańskiej przez firmę Sports Events dostarczyły nie 
tylko zawodnikom emocji i zabawy, a mieszkańcom atrakcji 
połączonej z miłym wypoczynkiem, lecz także przeniosły zma-
gania jeździeckie w Brzostku na zupełnie inny poziom. Dzięki 
wprowadzonemu systemowi „hubertus zawody konne” można 
będzie wszystkie rozgrywane w Brzostku zmagania jeździeckie 
obserwować bezpośrednio poprzez odpowiedni system i pro-
gram komputerowy w tym samym czasie na całym świecie. 
To ogromne usprawnienie, a w zasadzie technologiczny skok, 
bowiem ten sam program spięty z systemem pomiaru czasu 
pozwala na automatyczne przedstawianie wyników przejazdów, 
prezentowanie aktualnej klasyfikacji, informacji o zawodniku 
i koniu, aż po wcześniejsze ustalanie list startowych, zasad 
wprowadzanych w nim zmian oraz informacji o czasie rozgry-
wania oraz charakterze poszczególnych konkursów. Zarówno 

15, jak i 28 września udało się dopracować wszystkie elementy 
i od przyszłego roku każde zawody w Brzostku będą rozgry-
wane w takiej właśnie formule. Cieszy to zwłaszcza właścicieli 
ośrodka i firmy Sports Events Annę i Piotra Staniszewskich, 
bowiem dopiero taki poziom pozwalał będzie na organizowanie 
coraz lepszych i bardziej prestiżowych zawodów jeździeckich. 

Organizatorzy dziękują TV Brzostek za piękne zdjęcia, 
a wszystkich gorąco zachęcają do ich obejrzenia. Przy tej 
okazji bardzo serdecznie dziękują także głównym sponsorom, 
wśród których byli: Pracowania Złotnicza Rubicello państwa 
Przewoźników, Pro Biotics Polska Janusz Kolbusz, firmie Bio 
Farm Ryszard Tyburowski oraz oczywiście „Wiadomościom 
Brzosteckim” za patronat medialny. Dziękujemy bardzo!

Sports Events Anna i Piotr Staniszewscy

Fot. Nina Wodzisz
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GROCH Z KAPUSTĄ 
Dla młodego coś dobrego
Na wakacyjny wypoczynek przyjechało do 

nas czterech wnuków, czyli wszyscy. Spragnieni 
ich odwiedzin zaczęliśmy rozglądać się po oko-
licy, w jakie ciekawe miejsca z nimi pojechać, 
co zwiedzić, aby oderwać ich od smartfonów, 
tabletów i laptopów (fakt, że wtedy czują się 
dopiero w swoim żywiole). Przy czym tym 
razem preferowaliśmy atrakcje położone w od-
ległości do 100 km ze względu na upały.

Najpierw odwiedziliśmy Skansen Archeolo-
giczny Karpacka Troja w Trzcinicy – co prawda 
po raz kolejny, ale historia napływowej ludno-
ści i jej osadnictwa w połączeniu z naturalnej 
wielkości postaciami ludzi, zwierząt i narzędzi, 
prezentacją wykopalisk (srebrny skarb) i filmem 
na temat odkrycia grodu zawsze sprawia wra-
żenie. Do tego odwiedziny w dawnych chatach, 
zaglądanie w każdy kąt, a nawet na strych, 
możliwość ulepienia z gliny własnoręcznie 
naczynia, upieczenie placka z mąki utartej przez 
siebie na żarnach to dla chłopców dopiero 
gratka. A potem wspinanie się po chyba 360 

schodach na wzgórze, poznawanie konstrukcji 
wałów obronnych, zdobycie wieży widokowej 
i podziwianie okolic dało wnukom dużo ruchu 
i zabawy.

Następnie pojechaliśmy z nimi na Zamek 
Kamieniec w Odrzykoniu i do Rezerwatu Przy-
rody Prządki. Zamek stopniowo jest odbudo-
wywany, przybywa atrakcji na samym zamku 
i na podzamczu, można przebrać się w dawne 
stroje szlacheckie lub postać zakutym w dy-
bach. Również jest możliwość zamówienia tam 
zajęć z lepienia z gliny lub malowania farbami 
glinianych widoczków. Przy wejściu do Rezer-
watu już sama plątanina korzeni drzew jest 
niesamowita, a potężne głazy strzelające w nie-
bo i tworzące różne postacie z rachitycznymi 
drzewkami w najbardziej niespodziewanych 
miejscach to piękno samo w sobie.

Jechaliśmy przez Stępinę-Cieszynę i wstąpi-
liśmy do Schronu Kolejowego z okresu II Wojny 
Światowej, który już z drogi sprawia ogromne 
wrażenie. Tunel schronowy wchodził w skład 
głównej kwatery Hitlera – kompleksu Anlage 
Süd. Stępińsko-cieszyński tunel (schron nr 1) 
jest największym obiektem kompleksu – liczy 
393 m długości, blisko 12 m wysokości i ma 

ściany grubości ponad 2 m. Jego kształt jest 
łukowaty, co chroni go przed bezpośrednim 
atakiem bombowym. Ma on także system 
zabezpieczeń przed atakiem chemicznym. 
W 1941 r. w schronie kolejowym zatrzymał 
się pociąg Hitlera. W skład fortyfikacji oprócz 
schronu kolejowego wchodzą obiekty technicz-
ne oraz bunkry bojowe i bierne. Latem panuje 
tam przyjemny chłód i można przespacerować 
się wzdłuż całego tunelu oraz obejść obiekt po 
zewnętrznej. Dla chłopców była to atrakcja 
zapierająca dech w piersiach – nawet historię 
obiektu przeczytali uważnie.

Korzystając z dobrej pogody, wybraliśmy 
się do Dukli – zwiedziliśmy Muzeum Histo-
ryczne mieszczące się w odrestaurowanym 
pałacu z XVIII wieku. Muzeum funkcjonuje od 
1944 roku, kiedy to miała miejsce Operacja 
Karpacko-Dukielska - największa bitwa górska 
w czasach II wojny światowej. Na pierwszym 
piętrze muzeum można obejrzeć np. wystawę 
zatytułowaną „Z dziejów Dukli i dukielskiego 
zespołu pałacowo-parkowego”. Znajdują się tu 
również wizerunki właścicieli dóbr dukielskich. 
Drugie piętro to z kolei wystawa poświęcona 
broni militarnej z czasów I wojny światowej. 

IV GRAND PRIX GMINY BRZOSTEK BIEGACH PRZEŁAJOWYCH O PUCHAR BURMISTRZA BRZOSTKU ZAKOŃCZONE 

KAT. KLASY I-III SP DZIEWCZĄT
(startowały 23 zawodniczki)
Julita Bilkowska (SP Brzostek)
Aniela Dec (SP Kamienica Górna)
Patrycja Sztorc (SP Kamienica Dolna)
Katarzyna Gąsior (SP Grudna Górna)
Żmudzka Dobrosława (SP Brzostek)
Nykiel Maria (SP Brzostek)

KAT. KLASY I-III SP CHŁOPCÓW 
(startowało 25 zawodników)
Rozwadowski Mateusz (SP Brzostek)
Jędrzejczyk Piotr (SP Siedliska-Bogusz)
Szweda Antoni (SP Brzostek)
Cabaj Szymon (SP Brzostek)
Nykiel Witold (SP Kamienica Dolna)
Bożek Marcin (SP Brzostek)

KAT. KLASY IV-VI SP DZIEWCZĄT 
(startowały 26 zawodniczki)
Zygmunt Vanessa (SP Grudna Górna)
Wołowiec Patrycja (SP Brzostek)
Mroczek Klaudia (SP Przeczyca)
Bułak Karolina (SP Smarżowa)
Pietrzycka Wiktoria (SP Grudna Górna)
Kocaba Ewa (SP Grudna Górna)

KAT. KLASY IV-VI SP CHŁOPCÓW 
(startowało 24 zawodników)
Kolman Wiktor (SP Brzostek)
Różański Patryk (SP Grudna Górna)
Kopera Bartłomiej (SP Nawsie Brzo-
steckie)
Kawalec Jan (SP Brzostek)

Bożek Jakub (SP Brzostek)
Szela Kacper (SP Siedliska-Bogusz)

KAT. KLASA VII – VIII SP DZIEWCZĄT 
(startowały 20 zawodniczki)
Nawracaj Martyna (SP Brzostek)
Czyż Kinga (SP Siedliska-Bogusz)
Wołowiec Martyna (SP Nawsie Brzo-
steckie)
Podgórska Martyna (SP Kamienica Górna)
Szela Zuzanna (SP Smarżowa)
Wołowiec Magdalena (SP Kamieni-
ca Górna)

KAT. KLASA VII – VIII SP CHŁOPCÓW 
(startowało 24 zawodników)
Buczek Daniel (SP Brzostek)

Barys Dawid (SP Grudna Górna) 
Chmura Miłosz (SP Grudna Górna)
Szela Jacek (SP Siedliska-Bogusz)
Augustyn Wiktor (SP Grudna Górna)
Stec Mateusz (SP Brzostek)

KLASYFIKACJA SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH 
SP Brzostek - (198 pkt.)
SP Grudna Górna - (143 pkt.)
SP Kamienica Górna - (98 pkt.)
SP Siedliska-Bogusz - (86 pkt.)
SP Kamienica Dolna - (85 pkt.)
SP Smarżowa - (69 pkt.)
SP Nawsie Brzosteckie - (37 pkt.)
SP Przeczyca - (26 pkt.)
SP Gorzejowa - (13pkt.)

Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Za nami IV Grand Prix Gminy Brzostek w Biegach Przełajowych o Puchar Bur-
mistrza Brzostku. Biegi jak zawsze odbyły się na terenie stadionu Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Brzostku. Łącznie udział wzięło 142 uczniów, którzy mieli 
do pokonania dystans od 300 do 800 metrów. Tegoroczne biegi odbyły się już 
tradycyjnie w trzech kategoriach wiekowych zarówno dla dziewcząt, jak i chłop-
ców. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś. 
Na początek biegali najmłodsi, czyli uczniowie klas 1-3. Następnie startowali 
starsi zawodnicy – uczniowie klas 4-6, którzy biegali już na dłuższym dystansie 
– 600 m. Najstarsi uczniowie klas 7-8 mieli do pokonania 600 m (dziewczyny) 
i 800 m (chłopcy). Trzeba przyznać, że rywalizacja była bardzo zacięta, chociaż 
na twarzach zawodników nietrudno było dostrzec uśmiech. Uczniowie kibico-
wali sobie wzajemnie i zagrzewali się do walki. Na najlepszą szóstkę w każdej 
kategorii czekały pamiątkowe dyplomy, medale, a dla najlepszych puchary, 
którymi młodych sportowców z radością dekorował kierownik OSiR-u Andrzej 
Piękoś. Puchary również otrzymały najlepsze szkoły w klasyfikacji drużynowej. 
Impreza nie mogłaby odbyć się bez pomocy kilku osób (Bartłomiej Ziaja, Marzena 
Sołtys, Karolina Zegarowska, Julianna Wojdyła), dzięki którym zawody przebie-
gły sprawnie, za co serdecznie dziękujemy. Gratulujemy zarówno zwycięzcom 
poszczególnych kategorii wiekowych, jak i wszystkim uczestnikom biegów. 

Magdalena Kawalec
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Dokończenie na str. 32

Przed budynkiem muzeum, w starym parku, 
znajduje się skansen broni ciężkiej, w którym 
można obejrzeć m.in. działa, armaty, wyrzutnie 
rakiet, czołg T-34-85, haubice. Dla męskiego 
rodzaju wszystko związane z bronią, wybu-
chami i adrenaliną jest bardzo interesujące.

O „rzut beretem” od Dukli znajduje się Mu-
zeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewicza. Najstarsza kopalnia 
ropy na świecie istnieje… w Polsce, w Bóbrce 
opodal Krosna. Założyli ją w 1854 r. Ignacy 
Łukasiewicz, Tytus Trzecieski i Karol Klobassa-
-Zrencki. Polski chemik, farmaceuta i wynalazca 
lampy naftowej Ignacy Łukasiewicz to pierwszy 
człowiek, który na skalę przemysłową wyko-
rzystał walory ropy naftowej. Najcenniejszymi 
obiektami są kopanki „Franek” i „Janina” – 
w jednej z nich widać, jak ropa „gotuje się”, 
a efekt taki daje wydobywający się gaz. Jest 
to nadal działający zakład, który zachwyci nie 
tylko miłośników petrochemii. To najstarsza 
czynna kopalnia ropy naftowej na świecie. 
Obiekty można podziwiać, spacerując pięk-
nymi alejkami pośród drzew. Nasi chłopcy 
też znaleźli do podziwiania liczne obiekty 
techniczne. 

Z Bóbrki niedaleko już jest do Kopytowej 
(11 km od Krosna), gdzie zwiedzaliśmy Muze-
um Kultury Szlacheckiej – Dwór Kopytowa, 
prezentujący autentyczne wnętrza siedzi-
by szlacheckiej, a przemiła przewodniczka, 
prezentując obiekt, opowiadała o lokal-
nych tradycjach i zwyczajach. W piwnicach 
XVII-wiecznego dworu należącego niegdyś 
do zakonu Cystersów powstała interaktywna 
pracownia piernika – Piernikarnia Korytow-
ska. W pracowni uczestnicy mogą spróbować 
swoich sił w wyrobie i zdobieniu piernika. 
Praca obejmuje wiele etapów, których efek-
tem jest stworzenie i wypiek wyjątkowego 
piernika będącego pamiątką z pobytu w Mu-
zeum Kultury Szlacheckiej.

W kolejnym tygodniu nasi wnukowie 
zwiedzili Centrum Dziedzictwa Szkła 
w Krośnie. Bilety trzeba było rezerwować 
telefonicznie z wyprzedzeniem, gdyż mu-
zeum to cieszy się dużą popularnością. Na 
poszczególnych poziomach można zobaczyć 
na żywo np. tworzenie witraży, grawerowa-
nie, tworzenie szklanych ozdób, wziąć udział 
w warsztatach szklanego rzemiosła. Można też 
poznać proces produkcji szkła. Serce budynku 
to pomieszczenie z piecem i urządzeniami do 
obróbki szkła. Chłopcy brali udział w takich 
warsztatach i otrzymali pamiątkowe szklane 
medale. W miejscowym sklepie zakupili piękne 
szklane zwierzątka. Z wycieczki byli bardzo 
zadowoleni.

Po wyjściu z muzeum udali się do High 
Jump - Parku Trampolin. High Jump to pierw-
szy w Krośnie ogólnodostępny park trampolin 
zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Wśród 
wielu atrakcji, które znaleźć można na miej-
scu, największym zainteresowaniem cieszą 
się trampoliny. Służą one nie tylko do zabawy, 
ale także do ćwiczeń i doskonalenia zdolno-
ści gimnastycznych i akrobatycznych. Park 
wyposażony jest również w ścianki wspinacz-
kowe, bilard, boxer, hokey powietrzny oraz 

koszykówkę . Przed wejściem trzeba założyć 
skarpety antypoślizgowe (można zakupić na 
miejscu po 10 zł para). Przez 1,5 godz. dzieciaki 
wyskakały się na całego. Wspominają super-
lody podawane w kolorowych plastikowych 
czapeczkach-kaskach.

Ponieważ Krosno nam się spodobało, zna-
leźliśmy tam jeszcze jedno ciekawe miejsce 
rozrywki, a mianowicie „ParkMani”w Krośnie-
-Polance na ul. Popiełuszki. Na niewielkim 
ogrodzonym terenie znajduje się prawdziwy 
raj dla dzieci – kule wodne pływające w płyt-
kim basenie (nie trzeba się przebierać w strój 
kąpielowy), łódki wodne, minipark linowy, 
trampoliny, kącik malucha, klatka zabaw, ty-
rolki, labirynt, pojazdy. Wszystkie urządzenia 
bezpieczne, do korzystania przez dzieci od 3 do 
10 lat (prawie jedenastoletni chudy wnuczek 
jeszcze się załapał). Na miejscu jest bufet (za-
piekanki, pizza, popcorn, wata cukrowa, lody, 
napoje itp.), dorośli sami robią sobie kawę. Są 
stoliki pod parasolami, altana z dużym stołem 

na przyjęcia urodzinowe dla dzieci, parking, 
toaleta. Nie mogliśmy wyjść z podziwu, jak 
na niewielkiej przestrzeni można urządzić tak 
wspaniały park zabaw dla najmłodszych – cena 
15 zł za godzinę za dziecko. 

Gorąco polecam naszym włodarzom, aby 
taki minipark rozrywki dla dzieci zorganizować 
u nas – a może osoba prywatna podjęłaby się 
takiej inwestycji? Zwrot nakładów z zyskiem 
gwarantowany.

Ale po atrakcje niekoniecznie trzeba je-
chać do Krosna i okolic – w Jaśle też ich nie 
brakuje. Pierwsza z nich godna polecenia to 
Muzeum Lizaka w Jaśle – jedyne takie miejsce 
w Polsce. W tygodniu obsługiwane są gru-
py zorganizowane, ale w soboty i niedziele 
już od 12.00 można rozpocząć wędrówkę 
za zapachami i smakami. Bardzo miła pani 
przewodnik opowiada i pokazuje na rycinach 

historię produkcji różnych rodzajów cukru, 
który można też oglądać i smakować. W sali 
smaków, zapachów i kolorów można oglądać 
i wąchać esencje zapachowe do lizaków. W sali 
głównej ustawione są maszyny do produkcji 
lizaków – pani przewodnik pokazuje działa-
nie każdej z nich, a następnie „zarabia” ciasto 
lizakowe, dodaje wybrane przez dzieci sma-
ki i kolory i po przestudzeniu daje dzieciom 
po kawałku do ręcznego formowania. Dzieci 
wymyślają różne kształty i taki własny lizak 
można zabrać ze sobą do domu. Na stolikach 
wyłożone są prace plastyczne z konkursów 
dzieci dotyczących lizaka. Przy wejściu do 
muzeum znajduje się sklepik z „lizaczanymi” 
wyrobami – bo jak można nazwać np. bukiet 
kwiatów z tego produktu?. Gorąco polecam 
wszystkim to muzeum.

W pobliżu jest pizzeria, gdzie można zamó-
wić warsztaty z pieczenia pizzy i nasi wnukowie 
byli zachwyceni takimi zajęciami – ubrani w far-
tuchy i czepki własnoręcznie formowali pizzę, 

obkładali ulubionymi dodatkami, 
czekali aż się upiecze i z chęcią 
zjadali. A wszystkie etapy pro-
dukcji pod okiem prawdziwego 
kucharza i pani przewodnik.

W Jaśle jest także niewielki 
Park Linowy i Tor dla Rowerów 
BMX. Park linowy to ciekawa 
forma aktywności fizycznej na 
wysokości, która pomaga do-
skonalić technikę utrzymywania 
równowagi, jest terapią w prze-
łamywaniu lęku wysokości i opa-
nowywaniu emocji w chwilach 
podwyższonego poziomu adrena-
liny w organizmie. Zainstalowany 
jest na naturalnym drzewosta-
nie i podzielony na cztery trasy 
o różnej skali trudności. W kom-
pleksie znajduje się również tor 
dla rowerów BMX, na którym 
jednocześnie ścigać się może 
sześciu zawodników. Na trasie 
toru wybudowane są różnego ro-
dzaju przeszkody umożliwiające 
wykonywanie skoków. Niestety, 
podczas naszej wizyty rowery 
były zajęte (trzeba rezerwować), 

ale z parku linowego skorzystali wszyscy chłop-
cy. Instruktorzy dobrali stopień trudności do 
wieku, wzrostu i umiejętności. Chłopcy byli 
zadowoleni.

Ale wakacje nie z gumy i już pod koniec 
pojechaliśmy do Folusza do Parku Wędkar-
skiego, gdzie znajduje się łowisko, smażalnia, 
plac zabaw, ogród piwny, grill i parking. Właś-
ciciele udostępniają wędkę, wiaderko, przynętę 
i w krótkim czasie (pstrągi same pchają się na 
haczyk) można złowić smacznego pstrąga i albo 
usmażonego na miejscu spałaszować, albo wy-
patroszonego zakupić do domu w przystępnej 
cenie. Nasi czterej wnukowie złowili 4 pstrągi 
dość szybko, ale nie brakło przy tym emocji 
z samym procesem łowienia i porównywaniem, 
kto złowił największego.

W ostatnich dniach wakacji pojechaliśmy 
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Działając na podstawie Uchwały Nr XXXV/278/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 maja 2014r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki rolnej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 341/3 położonej w Januszkowicach, stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłaszam:

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do osób uprawnionych do nabycia zgodnie z ustawą z dnia 
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362) następująca nieruchomość: 
działka rolna oznaczona nr ewid. 341/3 o powierzchni 1,29 ha (12900m2) położona w Januszkowicach, objęta Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00016074/1 prowadzoną przez 
Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń. Użytki działki nr 341/3: RIVa - 0,55 ha, RIVb - 0,13 ha, PsIV - 0,05 ha, Lz/PsIV- 0,18 ha i Lz/
RIVa - 0,38 ha.
Działka ozn. nr ewid. 341/3 położona w Januszkowicach, stanowi grunty nieużytkowane, porośnięte samosiejkami różnych drzew. W pobliżu nieruchomości znajduje się siedlisko 
i kompleks leśny. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Na działce sieć elektryczna. Placówki handlowo – usługowe, użyteczności 
publicznej w odległości ponad 1 km. Tereny rozproszonej zabudowy zagrodowej i grunty użytkowane rolniczo.
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek, działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1.R - to tereny rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem nowej zabudowy związanej z produkcją rolną i agroturystyczną w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących terenów zabudowy MN RM 
poza obszarami osuwiskowymi i powodziowymi.

Lp. Nr działki Pow.( m 2) Opis nieruchomości, tytuł własności Przeznaczenie 
w planie

Położenie Cena wywoławcza nieru-
chomości brutto (zł)

Wadium (zł)

1 341/3 12900m2 (1,29 ha) rolna KW Nr RZ1D/00016074/1 brak Januszkowice 34 225,00 3 500,00

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 08 LISTOPADA 2019r. O GODZ.10 00 W SALI KONFERENCYJNEJ 
Wadium w wysokości 3500,00 (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) należy wpłacić w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 
85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 28 października 2019 r. wadium znajdowało 
się na rachunku bankowym Urzędu. 
Uzasadnienie do wyboru formy przetargu: Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształto-
waniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi 
do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształtowaniu ustroju rolnego.
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzostku, ul. Rynek 1,39-230 Brzostek, 
w terminie do dnia 28.10.2019r., do godz. 15 00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 341/3 obręb Januszkowice”. 

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:
1. złożą w wymaganym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów, 2. wniosą wadium w wysokości 3500,00 zł (słownie: 
trzy tysiące pięćset złotych) do dnia 28.10.2019 r. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w Urzędzie Miejskim w Brzostku, przy ul. 
Rynek 1; 39-230 Brzostek, na tablicy ogłoszeń do dnia 04 listopada 2019 r. Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty: 1. dowód 
potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświad-
czone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne; 2. oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych 
nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy; 3. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt 
stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; 4. dokumenty 
potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362) 
w związku z treścią § 6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące 
działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109); 5. potwierdzenie wniesienia wadium, 6. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności mająt-
kowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej 
przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Jeżeli 
uczestnik który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu 
w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. Uwaga: nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków bez okazania 
granic. W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący. Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych. Zastrzega 
się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/
Brzostek, dnia 24.09.2019 r.

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY (LICYTACJA) 
na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Januszkowicach stanowiącej własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu w trybie przetargu nieograniczonego jest lokal użytkowy położony w budynku sklepu w Głobikówce - stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie 
Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00045392/8 - przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.
Lokal użytkowy położony jest w budynku sklepu na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 120/1 o powierzchni 0,0359 ha, stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie 
Księgi Wieczystej RZ1D/00045392/8. 
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, gaz i bieżącą wodę.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 75,00 m 2 .
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokalu wynosi 8,20 zł + 23 % VAT-u miesięcznie .
Wadium dla lokalu wynosi 500,00 zł (słownie : pięćset złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 
0006) w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wywóz odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą, 
oraz wszelkie inne obciążenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia lokalu na własny koszt.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat, z możliwością wypowiedzenia przez Wynajmującego w okresie 3 m-cy. 
Przystosowanie lokalu i uzyskanie stosownych pozwoleń związanych z wykonywaną działalnością należy do Najemcy.
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
(pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2019 rok)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem w/w lokalu nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Brzostek, dnia 26.09.2019 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2019 R.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu - stanowiących własność Gminy Brzostek 

do Chotowej na Zalew. Pogoda piękna, ludzi 
sporo – przed południem przeważnie mamy 
z małymi dziećmi i emeryci. Bo warunki zna-
komite – plaża, wygrodzony brodzik dla dzieci, 
dwa kąpieliska dla podrostków oraz basen 
pływacki. Na miejscu można zjeść obiad, gofry, 
lody, napoje. Jest tam duży park linowy o róż-
nym stopniu trudności (chłopcy korzystali ze 
średniego), tyrolka, rowery wodne, łódki itp. 
W sumie spędziliśmy tam cały dzień – pod ko-
niec dzieciaki odkryły skoki do wody z podestu 

(za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają opie-
kunowie); my tylko uważaliśmy, aby woda była 
odpowiednio głęboka, dzieciaki nie skakały na 
siebie (skoczków zebrała się spora grupa) i aby 
zatykały nosy przed skokiem. Gdyby nie koń-
czące się wakacyjne kieszonkowe od rodziców, 
pewnie pojechałyby tam chętnie jeszcze raz.

Nie będę już tu opisywać, ale można jeszcze 
pojechać na odkryty basen do Frysztaka, pójść 
na Liwosz, pojechać nad Wisłokę (łowić ryby, 
budować groble, puszczać kaczki, szukać nad-
zwyczajnych kamieni – byliśmy tam kilkanaście 

razy), do kina do Jasła na seans dla dzieci, do 
biblioteki w Brzostku, pograć w piłkę plażową 
na stadionie itp.

W sumie szkoda siedzieć wakacjami w domu 
– w niemal każdej rodzinie jest teraz samo-
chód, dzieci otrzymują „500+”, nasz teren jest 
mało rolniczy, a rodziny wieloosobowe – tylko 
brak ciekawości świata, umiejętności orga-
nizacyjnych i niechęć starszych do ruszenia 
się z domu zmusza dzieciaki do wakacyjnych 
nudów. Następne wakacje już za 9 miesięcy! 

Janina Słupek

Dokończenie ze str. 31
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Działając na podstawie Uchwały Nr VII/31/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działek położonych 
w Brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam:
Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego następujące nieruchomości : działka ozn.nr ewid. 
111/1 o pow. 0,6417 ha i działka ozn. nr ewid. 111/2 o pow. 0,0216 ha, objęte KW Nr RZ1D/ 00038565/0 oraz działka ozn. nr ewid. 112/1 o pow. 0,6950 ha i działka ozn. nr 
ewid. 112/2 o pow. 0,0481 ha, objęte KW RZ1D/00079204/1, czyli o łącznej powierzchni 1,4064 ha, położone w Brzostku w obrębie terenów rekreacyjno – sportowych i zabu-
dowy usługowej. Teren płaski o foremnym kształcie prostokąta, położony przy skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej. Dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomości 
położone około 1 km od centrum miasta i drogi krajowej nr 73. Teren uzbrojony w sieci komunalne wodociąg, sieć elektryczną i gazową. 
Działki nie są objęte planem zagospodarowania gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek 
zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30.08.2012r., w/w działki objęte są zapisem 1.PU. – teren zabudowy produkcyjnej, usługowej, 
składów i magazynów.
Przeznaczenie podstawowe: realizacja nowych inwestycji w oparciu o czyste i bezpieczne dla środowiska technologie, charakteryzujące się niską energochłonnością, wodo-
chłonnością oraz wytwarzaniem małej ilości odpadów.
Przeznaczenie dopuszczalne: dopuszcza się zabudowę usługową, obiekty administracyjno - socjalne zabudowę mieszkaniową związaną z prowadzoną działalnością produkcyjną, 
urządzenia infrastruktury technicznej. 
Dla działek ozn. nr ewid. 111/1 i 112/1 została wydana decyzja o warunkach zabudowy przez Burmistrza Brzostku znak IZP.6730.33.2013 z dnia 06.08.2013r. dla inwestycji 
polegającej na budowie instalacji zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy 700 kW.

Lp. Nr działki Powierzchnia (m 2) Nr KW Położenie Przeznaczenie w planie Cena wywoławcza (zł) Wadium (zł)

1. 111/1 6417 RZ1D /00038565/0 Brzostek brak 199 077,00 20 000,00

2. 111/2 216 RZ1D/00038565/0 Brzostek brak 6 846,00 700,00

3. 112/1 6950 RZ1D/00079204/1 Brzostek brak 215 600 ,00 22 000,00

4. 112/2 481 RZ1D/00079204/1 Brzostek brak 15 061,00 1 600,00

Do ceny osiągniętej w licytacji dla działki ozn. nr ewid. 111/1 i działki ozn.nr ewid. 112/1 doliczony zostanie 23% podatek VAT.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 08 LISTOPADA 2019 ROKU OD GODZ. 11 00 W SALI KONFERENCYJNEJ 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości odpowiednio:
1. dla działki ozn. nr ewid. 111/1 – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), 
2. dla działki ozn. nr ewid. 111/2 – 700,00 zł (słownie: siedemset złotych),
3. dla działki ozn. nr ewid. 112/1 – 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych),
4. dla działki ozn. nr ewid. 111/2 – 1 600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych),
w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła 
Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 04 listopada 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym urzędu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie do trzech dni 
po zakończeniu przetargu. 
Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora prze-
targu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Przetarg prowadzony będzie wg zasad ustalonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów, z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490). 
Uwaga: nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji gruntów i budynków bez okazania granic. W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący. Nabywca 
pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/
Brzostek, dnia 24.09.2019 r.

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek

Działając na podstawie Uchwały Nr XXVI/182/2017 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działki 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 127 zabudowanej położonej w Bukowej, stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość: działka oznaczona numerem ewidencyjnym 
127 zabudowana budynkiem usługowym z zapleczem magazynowym oraz budynkiem gospodarczym, o powierzchni 0,17 ha (1700 m 2), położona w Bukowej, objęta KW Nr 
RZ1D/00059593/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń. Działka położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej 
i zagrodowej przy drodze krajowej nr 73 w odległości około 4 km od Brzostku. Teren uzbrojony w sieć elektryczną i gazową. Dobry dostęp do obiektów handlowo- usługowych. 
Dojazd z drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno - Jasło. 
Działka nr 127 położona w Bukowej nie jest objęta planem zagospodarowania Gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Brzostek, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/135/2012 z dnia 30.08.2012 roku w/w działka to teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.
Działka zabudowana jest budynkiem nieczynnej szkoły, który obecnie może być użytkowany jako obiekt usługowy. Obiekt jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony 
z poddaszem użytkowym o foremnym kształcie zabudowy. Budynek o powierzchni zabudowy 292,77 m 2 , kubaturze 1712,71 m 3 , powierzchni użytkowej 379,93 m 2 ,piwnica 
o wysokości 2,20 m o pow. 21,03 m 2 , parter o wysokości 3,10 m - o pow. 231,84 m 2 , poddasze o wysokości 2,30 m - o pow. 127,06 m 2 .
Budynek w średnim stanie technicznym, ściany i posadzki silnie zawilgocone, popękane. Instalacje do remontu kapitalnego. Brak ogrzewania parteru. Fundamenty żelbetowe, 
ceglane, ściany z cegły ceramicznej i pustaka betonowego na zaprawie cementowo-wapiennej, na poddaszu z płyt gipsowo-kartonowych, strop nad piwnicą ceglany, nad parterem 
żelbetonowy, na poddaszu drewniany, dach z drewnianą konstrukcją pokryty blachą ocynkowaną, tynki wapienno- cementowe i płytki ceramiczne, posadzki pokryte wykładziną 
PCV, płytkami ceramicznymi, w poddaszu parkiet i panele podłogowe, stolarka drewniana, okna PCV , instalacja elektryczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna, elewacja 
z tynku cementowo- wapiennego. 

Budynek gospodarczy parterowy o konstrukcji murowanej o powierzchni zabudowy 48,96 m2 , powierzchni użytkowej 39,19 m 2 i kubaturze 146,88 m3 . Fundamenty żelbeto-
we, ściany z pustaka żużlobetonowego na zaprawie cementowo- wapiennej, stropodach żelbetowy pokryty papą na lepiku, posadzka gładź cementowa, instalacja elektryczna, 
elewacja z tynku cementowego. Budynek w średnim stanie technicznym, zużyty czasem prawidłowego użytkowania. 

Lp. Nr działki Pow. ( m 2) Nr KW Opis nieruchomości Przeznaczenie 
w planie Położenie Cena wywoławcza nieruchomo-

ści brutto (zł) Wadium (zł)

1. 127 1700 RZ1D00016074/1 zabudowana brak Bukowa 225 167,00 23 000,00

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 08 LISTOPADA 2019 ROKU O GODZ. 10 30 W SALI KONFERENCYJNEJ 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) w formie pieniądza przelewem 
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, 
aby w dniu 04 listopada 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora prze-
targu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. 
Uwaga: nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji gruntów i budynków bez okazania granic. W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący. Nabywca 
pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/
Brzostek, dnia 24.09.2019 r.

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bukowej – stanowiącej własność Gminy Brzostek



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 10/201934

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ( LICYTACJA)
na dzierżawę gruntów - stanowiących własność Gminy Brzostek

Działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 39 ust.1 i art. 40 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. , 
poz. 2204 z póź. zm.), na podstawie § 6 ust. 1 i 3 Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania na okres do 10 lata, oraz na podstawie Zarządzenia Nr 80/19 Burmistrza Brzostku z dnia 
21.08.2019 roku w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Brzostek – Burmistrz 
Brzostku ogłasza do dzierżawy w trybie przetargowym niżej podane działki 

I I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W SALI KONFERENCYJNEJW DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2019 r. OD GODZ. 900 

Uczestnicy przetargu, którzy wpłacą wadium z poz. nr 1 - 10 przetarg odbędzie się od godz. 900 do 1000 ; z poz. nr 11- 20 przetarg odbędzie się od godz. 1000 do 1100 z poz. nr 
21-31 przetarg odbędzie się od godz. 1100 do 1200 ; z poz. nr 32-54 przetarg odbędzie się od godz. 1200 do 1400 ; 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium na wyszczególnione działki w wyżej wymienionej wysokości do dnia 25.10.2019 r. 
Uwaga! przy wpłacie wadium należy podać nr działki. Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do 
obrotu publicznego – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości ( Dz. U. z 2014. 1490 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto : BSR O/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 
0006) .Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku. Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Cena wywoławcza rocznego 
czynszu dzierżawnego stanowi kwotę brutto. Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie podlega 
zwrotowi. Umowa może być zawarta na okres trzech lat. Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
(pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2019 rok) .Oprócz opłat związanych z rocznym czynszem, Dzierżawca zobowiązany jest do opłacania podatku rolnego lub 
podatku od nieruchomości. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu 
przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na stronie internetowej http://bipbrzostek.
mserwer.pl/ .
Brzostek, dnia 23.09.2019 r.

L.p. 
Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia  

nieruchomości (ha)
Opis Nieruchomości  

(użytki - ha)

Przeznaczenie nieruchomo-
ści i sposób jej zagospo-

darowania

Cena wywoławcza 
rocznego czynszu dzier-

żawnego brutto ( zł)

Zasady nabycia 
nieruchomości Wadium ( zł )

Nr KW 1. Nr działki ewid.  
2. Nr działki wg załącznika graficznego Położenie

1. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 695/13nr 1 (zał. graficzny) Brzostek 0,1060 RIIIa - 0,1060 rolna 80,-

dzierżawa w trybie 
przetargowym

10,-
2. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 695/13nr 2 (zał. graficzny) Brzostek 0,2322 RIIIa - 0,2322 rolna 100,- 10,-
3. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489nr 3 (zał. graficzny) Brzostek 0,5773 RIIIa - 0,5773 rolna 240,- 30,-
4. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489nr 4 (zał. graficzny) Brzostek 1,0699 RIIIa - 1,0669 rolna 360,- 40,-
5. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489nr 5 (zał. graficzny) Brzostek 0,1614 RIIIa - 0,1614 rolna 80,- 10,-
6. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489nr 6 (zał. graficzny) Brzostek 0,1901 RIIIa - 0,1901 rolna 80,- 10,-
7. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489nr 7 (zał. graficzny) Brzostek 1,3068 RIIIa - 1,3068 rolna 360,- 40,-
8. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489nr 8 (zał. graficzny) Brzostek 1,0535 RIIIa - 1,0535 rolna 360,- 40,-
9. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489nr 9 (zał. graficzny) Brzostek 0,2949 RIIIa - 0,2941 rolna 100,- 10,-

10. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489nr 10 (zał. graficzny) Brzostek 0,7677 RIIIa - 0,7677 rolna 240,- 30,-
11. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489nr 11 (zał. graficzny) Brzostek 0,5990 RIIIa - 0,5990 rolna 240,- 30,-
12. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489nr 12 (zał. graficzny) Brzostek 0,8011 RII - 0,2835 RIIIa - 0,5176 rolna 240,- 30,-
13. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489nr 13 (zał. graficzny) Brzostek 0,2705 RIIIa - 0,2705 rolna 100,- 10,-
14. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489nr 14 (zał. graficzny) Brzostek 0,4000 RIIIa - 0,4000 rolna 150,- 20,-

15. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489; cz. dz. 695/17nr 15 (zał. 
graficzny) Brzostek 0,7812 RII - 0,2467 RIIIa - 0,5345 rolna 240,- 30,-

16. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489nr 16 (zał. graficzny) Brzostek 0,5204 RII - 0,4401 RIIIa - 0,0803 rolna 240,- 30,-
17. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489; nr 17 (zał. graficzny) Brzostek 0,2178 RII - 0,2178 rolna 100,- 10,-

18. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489; cz. dz. 695/17nr 18 (zał. 
graficzny) Brzostek 0,8409 RII - 0,8409 rolna 240,- 30,-

19. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489; cz. dz. 695/17nr 19 (zał. 
graficzny) Brzostek 0,5016 RII - 0,5016 rolna 240,- 30,-

20. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489; cz. dz. 695/17nr 22 (zał. 
graficzny) Brzostek 1,0676 RII – 1,0676 rolna 360,- 40,-

21. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489; cz. dz. 695/17nr 23 (zał. 
graficzny Brzostek 0,4833 RII - 0,4793RIIIa - 0,0040 rolna 150,- 20,-

22. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489; cz. dz. 695/17nr 24 (zał. 
graficzny Brzostek 0,5522 RII - 0,5385RIIIa - 0,0137 rolna 240,- 30,-

23. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489; cz. dz. 695/17nr 25 (zał. 
graficzny Brzostek 0,8812 RII - 0,8381RIIIa - 0,0431 rolna 240,- 30,-

24. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489; cz. dz. 695/17nr 26 (zał. 
graficzny Brzostek 0,2179 RII - 0,1882RIIIa - 0,0297 rolna 100,- 10,-

25. RZ1D/00020353/2 cz. dz. 1489; cz. dz. 695/17nr 27 (zał. 
graficzny Brzostek 2,0285 RII - 1,9313RIIIa - 0,0972 rolna 420,- 50,-

26. RZ1D/00073057/3 1372 Brzostek 0,0799 RIVa - 0,0799 rolna 60,- 10,-
27. RZ1D/00015601/8 527 Brzostek 0,1364 RII - 0,1364 rolna 80,- 10,-
28. RZ1D/00015601/8 619 Brzostek 0,3261 ŁIV - 0,3119 PsV - 0,0142 rolna 150,- 20,-
29. RZ1D/00015601/8 621/1 Brzostek 0,4007 RIIIb - 0,0939 ŁVI - 0,3068 rolna 150,- 20,-
30. RZ1D/00015601/8 535 Brzostek 0,0606 RIIIa - 0,0606 rolna 60,- 10,-
31. RZ1D/00015601/8 537 Brzostek 0,0599 RIIIa - 0,0599 rolna 60,- 10,-

32. RZ1D/00053415/5 dz. 48/4dz. 48/5dz. 48/6 Gorzejowa 1,73

RIVb – 0.10 ;PsVI – 0.06 
RIVa– 0.08; RIVb – 0.55 
PsVI – 0.13; RIIIb – 0.08 
RIVb– 0.07; RV – 0.17 

PsVI – 0.49

rolna 360,- 40,-

33. RZ1D/00053415/5 41/2 Gorzejowa 0,27 RIVa- 0,25 PsIV – 0,02 rolna 100,- 10,-
34. RZ1D/00045257/0 88/12 Grudna Dolna 0,0631 PsIII - 0,0631 rolna 60,- 10,-
35. RZ1D/00045257/0 88/15 Grudna Dolna 0,2483 RIIb – 0,2483 rolna 100,- 10,-
36. RZ1D/00016074/1 cz. dz.759 Januszkowice 0,22 RIVb – 0,22 rolna 100,- 10,-
37. RZ1D/00016074/1 182 Januszkowice 0,21 RIVa – 0,21 rolna 100,- 10,-

38. RZ1D/00038567/4 352/1 Kamienica Górna 0,1887 RIVa – 0,1242 PsIV – 
0,0236Br/PsIV – 0,0409 rolna 80,- 10,-

39. RZ1D/00019166/4 cz. dz. 925 Kamienica Górna 0,40 RIVa – 0,40 rolna 150,- 20,-

40. RZ1D/00019166/4 cz. dz. 925 Kamienica Górna 0,83 RIVa – 0,69 PsIV – 0,08 
PsV – 0,06 rolna 240,- 30,-

41. RZ1D/00038567/4 671/1 Kamienica Górna 0,1618 RIIIb – 0,1559 RIVa – 
0,0059 rolna 80,- 10,-

42. RZ1D/00038567/4 101/4 
101/7 Kamienica Górna 0,4427 RIVb- 0,0827; PsIV- 0,09; 

PsV- 0,27 rolna 150,- 20,-

43. RZ1D/00038567/4 101/3 Kamienica Górna 0,9757 RIVa- 0,4848 
RIVb- 0,4909 rolna 240,- 30,-

44. RZ1D/00022079/1 cz.dz. 691/15 Przeczyca 0,22 PsIV- 0,22 rolna 100,- 10,-
45. RZ1D/00022079/1 cz.dz. 691/15 Przeczyca 0,35 PsIV- 0,35 rolna 150,- 20,-
46. RZ1D/00022079/1 cz.dz. 691/15 Przeczyca 0,20 PsIV- 0,20 rolna 80,- 10,-
47. RZ1D/00022079/1 cz.dz. 691/15 Przeczyca 0,30 PsIV- 0,30 rolna 100,- 10,-
48. RZ1D/00015254/0 407/2 Przeczyca 0,2828 RIIIa- 0,2828 rolna 100,- 10,-
49. RZ1D/00039018/8 403 Przeczyca 0,51 PsIV- 0,51 rolna 240,- 30,-
50. RZ1D/00039018/8 cz. dz. 495 Przeczyca 0,4652 RIVb - 0,2574 PsV- 0,2078 rolna 150,- 20,-
51. RZ1D/00026654/4 dz. 612/2 Siedliska-Bogusz 0,3055 RIVb - 0,3055 rolna 150,- 20,-

52. RZ1D/00048272/2 dz. 634/5dz. 634/6dz. 634/7 Smarżowa 0,6095 PsV- 0,2038 RV– 0,3836 
RV – 0.0221 rolna 240,- 30,-

53. RZ1D/00048274/6 cz. dz. 406 Wola Brzostecka 0,38 RIVa- 0,19; RIVb - 0,10 RV- 
0,03; PsV- 0,04 PsVI - 0,02 rolna 150,- 20,-

54. RZ1D/00048274/6 cz. dz. 450/8 Wola Brzostecka 0,6135 RV- 0,5827 PsV- 0,0308 rolna 240,- 30,-
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WAŻNA INFORMACJA
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 31 października na adres: wiadomosci@brzostek.pl
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KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379

- Skup i sprzedaż złomu stalowego i kolorowego
- Materiały budowlane i hutnicze
- Materiały opałowe
- Kruszywa, kliniec, piaski, żwiry
- Sklep wielobranżowy
- Nawozy, środki ochrony roślin

« NOWOŚĆ: Kołdry, pościele, poduszki, ręczniki

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

PSY SZUKAJĄ DOMU

Szóstka czworonogów w dalszym ciągu pilnie wypatruje 
szansy na nowy dom. A może właściciele sobie o nich przy-

pomną, sumienie ich ugryzie wielkimi zębiskami i w podsko-
kach popędzą do lecznicy doktora Kłęka, aby wziąć z powrotem 
do siebie te, za które przecież byli odpowiedzialni. Kto wie?... 

DZIĘKUJEMY OSOBOM, KTÓRE JUŻ PRZYGARNĘŁY DO 
SWOICH DOMÓW ZAGUBIONE LUB WYPĘDZONE PSY.

SZUKAMY NOWYCH WŁAŚCICIELI DLA PRZEDSTAWIO-
NYCH W TYM NUMERZE „WB” ZWIERZAKÓW.

Oto krótkie informacje o poszczególnych pieskach:
6/2018 - średniej wielkości czarna suka znaleziona w styczniu 

w Siedliskach-Bogusz,
9/2018 – dość duży pies (zgłoszono, że po wypadku) zna-

leziony w lutym w Kamienicy Dolnej,
26/2018 – pies średniej wielkości, czarny z białymi łapkami, 

zabrany w marcu ze Skurowej,
2/2019 – mały, biało-brązowy pies znaleziony w styczniu 

2019 r. w Kleciach,
20/2019 – czarna, podpalana suka w wieku około 4 lat, 

znaleziona w Bączałce w marcu,
27/2019 – czarno-brązowa, średniej wielkości suka w wieku 

ok. 3 lat, znaleziona w kwietniu w Grudnej Dolnej.

Psy można obejrzeć w Brzostku przy lecznicy weterynaryjnej 
Kazimierza Kłęka.

Kontakt: Wojciech Pacana tel. 14 6803 006, Urząd Miejski 
p. nr 8.

(fotografie na str. 20)





KOALICJA
POLSKA

Szanowni Państwo, Drodzy Wyborcy!

Kandyduję do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach 13 paź-
dziernika 2019 roku.
Kandyduję, bo chcę Polskę zmieniać, tak aby żyło się lepiej, tak 
aby był szacunek dla drugiego człowieka. 
Swoje doświadczenie chcę wykorzystać dla dobra mieszkańców 
Podkarpacia, dla dobra Polski.

Drodzy wyborcy!
Moja droga polityczna i zawodowa zawsze była związana z ziemią 
Podkarpacia. 
Pełniłem funkcję radnego gminy Żyraków, byłem radnym powiatu 
dębickiego, a w VII kadencji pełniłem zaszczytną funkcję radnego 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Zawsze byłem do Państwa 
dyspozycji – mieszkańców gmin, powiatów, województwa.
Zawsze starałem się być z mieszkańcami, rozwiązywałem wasze 
problemy, pomagałem samorządom. 
Pełniąc funkcję dyrektora KRUS w Rzeszowie miałem możliwość 
pomagania Ochotniczym Strażom Pożarnym.

Aktualnie pełnię funkcję Wiceprezesa Podkarpackiego Związku Piłki 
Nożnej, co pozwala mi wspierać Kluby Sportowe. 
Jako dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej wspieram rolników 
i Koła Gospodyń Wiejskich.

Szanowni Państwo!
Zdrowie to najważniejszy dla mnie priorytet. 
Będę zabiegał o zwiększenie nakładów na służbę zdrowia i podnie-
sienie jakości usług medycznych.

Drugą ważną dla mnie sprawą jest oświata. 
Deklaruję, że będę wspierał projekt ustawy wprowadzającej bez-
płatne e-podręczniki.

Będę wspierał samorządy gminne – przedstawię projekt ustawy 
dotyczący subwencji drogowej dla gmin. 
Będę wspierał kluby sportowe – złożę projekt ustawy zakładający 
coroczne wsparcie dla każdego klubu sportowego, z przezna-
czeniem na szkolenie dzieci i młodzieży w gminach wiejskich 
i miejsko – wiejskich. 

Będę wspierał ustawy dotyczące opłacalności produkcji rolnej.

Ochotnicze Straże Pożarne są dla społeczeństwa bardzo ważne. 
Ciężka służba druhów musi być doceniana!
Przygotuję projekt ustawy, tak aby każdy czynny strażak otrzymywał 
comiesięczne wsparcie finansowe. 

Będę także wspierał działalność Kół Gospodyń Wiejskich, bo wiem, 
że Koła na wsiach są ich wizytówką. 
Ważną dla mnie sprawą jest ochrona środowiska. 
Będę wspierał projekty „czyste powietrze”, instalacja paneli foto-
woltaicznych, instalacja kolektorów słonecznych, wymiana pieców 
c.o. na gazowe. 
Wniosę projekt ustawy pozwalający samorządom dopłacać do 
opłaty za zagospodarowanie odpadami, aby odciążając tym samym 
mieszkańców od stale rosnących kosztów wywozu odpadów. 
Drodzy Wyborcy!
Jeżeli zostanę Posłem - nie zawiodę was. 
Proszę o zaufanie i głos, zawsze dotrzymuję słowa!
więcej na: www.wieslawlada.pl 


